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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

            
 

 

 

    

 

 

 

                                           АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛАНОВА  ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ХАРМАНЛИ 

 
 

 
Основание на проверката – чл.54 от Закона за съдебната власт, 

Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и заповед № 

164/29.06. 2009г. на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията по образуването и движението на преписките и делата, 

както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика за 2008г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

планови проверки. 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1.Щатна осигуреност. 

 

Дейността на Районна прокуратура – Харманли се осъществява от 4 

прокурори през 2008г, от тях през годината работили реално 4 прокурори. 

Щатното разписание на служителите включва 6 бройки. Няма 

незаети щатни длъжности. 

                   

 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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         2.Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

         Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника 

за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България (ПОДАПРБ) и класификацията по Номенклатурата на 

делата на Прокуратурата на РБ. Отбелязват се своевременно всички факти 

и обстоятелства. 

         По собствена преценка се водят: регистър за участие на прокурора 

по граждански дела, тетрадка по взетите мерки за неотклонение 

„задържане под стража”, азбучник за внесените от прокурора искания по 

НПК-претърсване, изземване, продължаване на срока по чл.234 НПК и др.  

         Организацията на работа на деловодството е на много  добро ниво, 

функционира на екипен принцип, като има разпределение на водените 

задължителни и спомагателни дневници. 

         Книгата за изпълнение на присъдите всеки месец се проверява и 

заверява  от Административният ръководител на РП-Харманли- Районен 

прокурор Тереза Скорчева. 

   

   Приемането, регистрирането и движението на документите 

между служителите и прокурорите би следвало да се  отразява в  

отделна докладна книга за всеки един прокурор, разграфена по следния 

начин: номер на преписка, дата на предаване на прокурор, подпис на 

прокурор, дата на предаване в канцеларията, подпис на прокурор, подпис 

на деловодител, и др., съобразно правилата, установени в Инструкция за 

деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на 

Република България. (чл5.ал.6,т.2)          

        

   По заповед № ЛС-3051/18.07.2007г. на Заместника на Главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов в Районна прокуратура –гр. 

Харманли  е въведена  Унифицирана информационна система (УИС) 

на ПРБ. 

   По Заповед № ЛС-3020/16.07.2007г. на Заместника на Главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов в Районна прокуратура-Харманли се 

въвеждат данни за всяко наказателно производство, образувано от 

прокурора, в Единната информационна система за противодействие на 

престъпността ( ЕИСПП). 

    

        Статистическата дейност на Районна прокуратура – Харманли се 

води съгласно Указание № 301/27.12.2007г. на Главния прокурор на 

Република България. Статистическите данни - ежеседмични, ежемесечни, 

тримесечни, деветмесечни и годишни,  се събират и обработват 

своевременно от всички прокурори и съдебни служители. 
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         Анализирането на дейността на РП – Харманли се извършва в 

годишните и шестмесечните доклади като административният 

ръководител обобщава всички данни, предоставени от ръководителите на 

надзорите. Също така, изготвя се информация по конкретни теми. 

    

    През 2008г. административният ръководител не е налагал 

дисциплинарни наказания /чл.311,т.1 ЗСВ/, не е изготвял предложения   за 

поощрения / чл.304,ал.1 ЗСВ/ и за налагане на дисциплинарни наказания/ 

чл.312,ал.1,т.1 и 2 ЗСВ/. 

       

    През 2008г. административният ръководител на РП-Харманли е 

издал общо 77 заповеди и разпореждания по организацията на дейността 

на прокуратурата, от които – по указания на Главния прокурор – 17 броя. 

     

    3.Извършени проверки. 

   

    През 2008г. е извършена планова ревизия от Окръжна прокуратура-

Хасково за работата на РП-Харманли през 2007г. 

 

    4.Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата в РП – Харманли. 

 

         По Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на Заместника на Главния 

прокурор при ВКП Валери Първанов, в Районна прокуратура – Харманли  

преписките и делата  се разпределят с програмата „Law Choice” при 

първоначалното им постъпване в прокуратурата, съобразно поредния 

номер. Случайният принцип на разпределение на делата и преписките се 

прилага по отношение на прокурорите, разпределени по групи, отчитащи 

специализирането им, натовареността и надзорите в прокуратурата. 

Всички последващи промени в начина на разпределение, продиктувани от 

промяна на обстоятелствата, се извършват със заповед на 

административния ръководител. Само бързите и незабавните 

производства не се разпределят по електронен път, а се разглеждат от 

дежурния прокурор.                     

          

         5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

    Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават 

съгласно въведените правила с  ПОДАПРБ. Води се редовно „книга на 

веществените доказателства”. Всеки прокурор отговаря за веществените 

доказателства по делата, които наблюдава. В РП – Харманли са създадени 

условия за съхраняване на веществените доказателства. Със заповед № 
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79/2008г. на Адм.ръководител на прокуратурата е назначена комисия, 

съгласно чл.84,ал.1 от ПОДАПРБ, която да извърши годишна 

инвентаризация на ВД. Комисията е изпълнила задълженията си по 

заповедта и съставила протокол за своята работа от 30.12.2008г. От същия 

е видно, че не са констатирани случаи на неправилно разпореждане или 

неправилно съхранение на веществените доказателства, както и случаи на 

унищожаване на ВД. Протоколът, одобрен с резолюция на районния 

прокурор от 30.12.2008г., е приложен към Книгата за веществени 

доказателства, която се води изрядно. 

 

         ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

         В хода на проверката бе изискана справка за индивидуалната 

натовареност на прокурорите в РП - Харманли във връзка с правомощието 

им по решаване на прокурорски преписки за 2008г. /Справка № 2/ 

         През 2008г. прокурорите са решили общо 444 преписки, от които по 

229 са постановени откази за образуване на наказателно производство, 22 са 

изпратени по компетентност на други органи и по 193 са образувани 

досъдебни производства. Работено е по 459 преписки, от които 424 

новообразувани и 35 образувани в предходни години (2007г.). 

         От постановените 229 отказа за образуване на досъдебно 

производство, 22 са обжалвани, като  11 са потвърдени и  11 са отменени.           

         От образуваните през проверявания период  преписки са останали 

нерешени 15, които са били за решаване при съответния прокурор и същите 

са решени в законноустановения 1 –месечен срок. 

         През 2008г. в РП-Харманли не са останали нерешени преписки, 

образувани в предходни години.   

         През проверявания период в РП-Харманли няма преписки, взети на 

специален надзор. 

          

         На случаен принцип бяха проверени: 

 
           Вх.№ 76/2009г. Преписката е изпратена с писмо от 30.01.09г. в РП-Харманли. На 

03.02.2009г. прокурор Стоилов с постановление е назначил извършването на 

предварителна проверка, като е дал указания на РПУ за извършването й и е определил 

срок от 30 дни. В постановлението изрично е указано, че 7 дни преди изтичане на срока 

делото да се докладва. На 05.03.09г. е изготвено постановление за образуване на 

досъдебно производство, като е определен срок от 2 месеца за извършване на 

разследването и са дадени подробни указания до разследващия орган. На 23.04.09г. е 

изготвено предложение за удължаване на срока на разследване с 2 месеца. От 24.04.09г. 

е искането на прокурор Стоилов до ОП-Хасково. От 29.04.09г. е писмото на ОП-Хасково  

за удължаване на срока с 2 месеца, считано от 07.05.09г. На 25.06.09г.  – постановление 

на наблюдаващия прокурор с указания след доклад по чл.226,ал.1 от НПК. С 
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постановлението е указано на разследващия орган да изпълни писмените указания и да 

приключи разследването по ДП № 57/2009г. по описа на РУ на МВР-Харманли. 

 

           Вх.№ 411/2008г. На 29.07.2008г. постановление на прокурор Гешев за възлагане 

на проверка, дадени указания, определен срок от 30 дни. На 28.08.2008г. напомнително 

писмо до РПУ, че срокът за извършване на проверката изтича. На 08.09.2008г. 

постановление за образуване на ДП, дадени подробни указания, определен срок от 2 

месеца. На 22.10.2008г. предложение за продължаване на срока с 2 месеца. На 

22.10.2008г. искане на РП до ОП-Хасково за продължаване на срока. Писмо на ОП-

Хасково от 27.10.08г.  за удължаване на срока, считано от 09.11.2008г. На 18.12.08г. 

второ предложение за удължаване на срока с нови 2 месеца. На 18.12.2008г. – искане до 

ОП. На 23.12.08г. писмо на ОП-Хасково, с което уважава искането, като продължава 

срока с 2 месеца, считано от 10.01.2009г. На 09.01.2009т. писмо от РПУ за доклад по 

чл.196,ал.1,т.2 НПК. На 12.01.2009г. постановление на прокурора с даване на указания 

по разследването. На 09.03.2009г. РПУ изпраща делото с мнение за спиране. На 

13.03.2009г. постановление за спиране на НП на основание чл.244,ал.1,т.3 НПК, 

мотивирано. 

            

           Вх.№ 903/2008г. На 03.12.2008г. постановление на прокурор М.Стоилов за 

възлагане на проверка,  с дадени указания и определен срок от 30 дни. На 06.01.2009г. 

напомнително писмо до РПУ за датата, на която изтича  срокът на проверката. На 

08.01.2009г. справка от РПУ с резултати от извършената проверка. На 16.01.2009г. 

постановление за отказ да се образува НП, мотивирано, съобщено по надлежния ред. 

 

           Вх.№ 886/2008г.  На 26.11.2008г. постановление на районния прокурор 

Т.Скорчева за възлагане на проверка, с дадени указания и определен срок от 20 дни. На 

05.12.2008г. справка от РПУ с резултати от извършената проверка. На 19.12.2008г. 

постановление за отказ да се образува НП, мотивирано, съобщено по надлежния ред. 

 

           Вх.№ 878/2008г. на 26.11.2008г. постановление на прокурор Гешев за възлагане на 

проверка на РПУ, мотивирано, определен срок от 30 дни. На 23.12.2008г. писмо от РПУ 

с искане за удължаване срока на проверката. С писмо от 29.12.2008г. на 

Адм.ръководител на РП-Харманли  е удължен срокът на проверката с 30 дни. С 

постановление от 04.03.2009г. РП отказва да образува НП. Постановлението е 

мотивирано и съобщено. 

            

         Спазена е формата, предвидена в чл.199 НПК, постановленията са 

мотивирани.  Спазена е разпоредбата на чл.213(1) от НПК.  Съобщенията се 

изпращат по пощата. 

         Проверката констатира, че е създадена добра организация на работата 

в Районна прокуратура – Харманли, свързана с образуването и движението 

на преписките.  Преписките се решават в законноустановения 1-месечен 

срок. Спазва се Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор относно 

дейността по възлагането, извършването и приключването на 

предварителните проверки. 

         Основните проблеми в работата по преписките е неспазване  в някои 

случаи на указанията на прокурора, дадени във възлагателното 

постановление, от страна на извършващите проверките, което налага 
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връщане или даване на допълнителни указания. При правна и фактическа 

сложност на част от случаите се иска продължаване на срока на проверката, 

като се спазва реда, определен в Указание № 281/08.12.2006г. на Главния 

прокурор относно дейността по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки. 

         Изпълняват се своевременно указанията на по-горестоящите 

прокурори  за изпращане на проверяваните преписки и прокурорските 

актове. На случаен принцип бяха проверени следните обжалвани откази за 

образуване на наказателни производства: 

         
         Вх.№ 206/08г., прокурор Гешев; 

           Вх.№ 699/08г., прокурор Стоилов; 

           Вх.№ 645/98г., прокурор Владимирова и 

           Вх.№ 892/08г.,  Районния прокурор Скорчева 

         

         

         ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП-Харманли, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 
         В хода на проверката бе изискана подробна справка, отразяваща 

индивидуалната натовареност на прокурорите във връзка с образуването, 

движението и приключването на досъдебните производства. /Справка № 3/ 

         Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. са били общо 721, 

от тях новообразувани общо 385,  като разследване, проведено от 

следовател няма, по 354 – разследване, проведено от разследващ полицай,  

по 1 – разследване, проведено от прокурор.       

         Приключилите и решени  от прокурор в сроковете по НПК през 

2008г.:  

         -приключили от разследващ орган –общо 397; 

         -решени от прокурор – общо 638/ в това число и прекратени по 

давност дела/. 

         За 2008г. неприключилите ДП от разследващите органи са 82. 

Неприключилите ДП са в законноустановения срок за разследване до 6 

месеца. 

         Приключени от органа по разследване, но нерешени в едномесечен 

срок от наблюдаващите прокурори няма. 

         Координацията в работата на наблюдаващите прокурори и 

разследващите полицаи се осъществява, както чрез изрични писмени 

указания преди приключване на разследването, така и чрез лични действия 

на прокурора при упражняване на функцията му по ръководство и надзор 

по разследването, като през 2008г. се наблюдава подобрение на 

взаимодействието между тях. 
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         Действия на прокурора на основание чл.242,ал.2 НПК за 

проверявания период – 13 ДП. От тях 11 ДП- изпратени на разследващия 

орган, ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – 2 

бр. 

         През 2008 г. са образувани общо 58 бързи производства, от тях, 

приключени в срока по чл.356,ал.5 НПК – 48; приключени в срока по 

чл.357,ал.1,т.5 НПК – 10; постановено разследването да се извърши по 

общия ред – 14. 

         През 2008 г. е образувано 1  незабавно производство. 

 

         През 2008г. са спрени общо  145 наказателни производства, от които 

135 срещу неизвестен извършител и 10 – срещу известен извършител. 

        

         През същата година са възобновени 281 наказателни производства, 

от които образувани в предходни години- 263, образувани през 2008г.- 18.  

 

         В изпълнение на Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния 

прокурор на Република България в РП-Харманли е въведена организация 

за осъществяване активен прокурорски надзор по спрените досъдебни 

производства, с оглед своевременно преодоляване на основанията за 

спиране на делата и недопускане на спрени досъдебни производства, 

поради изтичане на законовите давностни срокове. Водят се редовно 

регистри на спрените дела,  по отделно, срещу известен и срещу 

неизвестен извършител.  Проверката установи, че всички графи в тези 

регистри се попълват коректно. 

Спрените ДП, за които е налице основание за прекратяване поради 

изтекла давност, се прекратяват с мотивирани постановления на 

прокурорите.  

По спрените ДП срещу известен извършител, давността на които 

предстои да изтече до няколко месеца, се извършва индивидуална 

преценка за възможността за извършване на допълнителни действия по 

разследването и същите се възобновяват от прокурора по реда на 

чл.245,ал.2,предл.2-ро от НПК. Същите са разпределени между 

прокурорите в РП-Харманли, като всеки един от тях следи какви действия 

е необходимо да бъдат извършени.  

         Спрените ДП срещу неизвестен извършител периодично се изпращат 

в Прокуратурата, като се прекратяват тези, по които е изтекла давността.  

По всяко дело е изработен оперативно-издирвателен план.        

         В края на 2008г. , вкл. и от предходни години са останали  спрени 

общо 1173 ДП, от тях 28 – срещу известен извършител и 1145 – срещу 

неизвестен извършител. 

         На случаен принцип бяха проверени: 
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         Спрени срещу неизвестен извършител: 

 
         Вх.№199/08г., ДП № 88/08г., наблюдаващ прокурор М.Стоилов. Постановление 

от 21.04.2008г. за възлагане на началника на РПУ-Харманли да организира 

оперативните служби за установяване и разкриване на извършителя. Постановление за 

спиране на наказателното производство от 29.04.2008г, на основание чл.244,ал.1,т.2 

НПК. В постановлението за спиране наблюдаващият прокурор изрично е указал на 

всеки 4 месеца от момента на получаване на ДП да се изпраща справка в РП-Харманли 

за резултатите от издирването до установяване на извършителя на деянието, съгласно 

Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния прокурор на РБ. В наблюдателното дело се 

съдържа писмо от 18.03.2009г. до РПУ, в изпълнение на т.4 от Заповед  № ЛС-

2403/15.06.2007г. на Главния прокурор на РБ.,  за изготвяне и изпращане на писмена 

справка за предприетите действия и резултата от издирването на извършителя, като е 

определен срок от 7 дни за отговор. На 23.03.2009г. е постъпила справка от РПУ, от 

която е видно, че след проведените ОИМ извършителя на престъплението не е 

установен. Изготвен е план за работа по издирването и ОИМ продължават.  

 

         Вх.№ 251/08г., ДП № 191/08г. Постановление за спиране на НП от 28.07.2008г. на 

прокурор Владимирова. Писмо  в изпълнение на т.21 от Указание № 55/2008г. на ВКП. 

 

         Вх.№ 290/08г., ДП № 127/08г. Постановление за спиране от 20.08.08г. на 

Районния прокурор Скорчева. Изрично е указано съгласно т.4 от Заповед № 

2403/15.06.2007г. на Главния прокурор, да бъде изготвена и изпратена на 

наблюдаващия прокурор писмена справка за предприетите действия по издирването на 

лицето и евентуалното възобновяване на ДП, на всеки 4 месеца. Писмо от 24.02.09г. на 

РП-Харманли до РПУ за проверка налице ли са данни за възобновяване на делото. На 

26.02.2009г. –справка от РПУ – няма данни за евентуалния извършител на деянието.  

 

         Вх.188/2008г. Наблюдаващ прокурор Гешев. Постановление за образуване на ДП 

от 04.03.2008г. срещу неизвестен извършител, дадени указания и определен срок от 2 

месеца за разследване. Постановление от 04.03.08г. за възлагане на началника на РПУ 

да организира оперативните служби да вземат мерки за установяване на извършителя. 

Писмо за доклад по чл.226,ал.1 НПК от РПУ на 24.04.2008г. На 09.05.2008г. 

постановление за спиране на НП. На 21.09.08г. – писмо до РПУ относно наличие на 

основания за възобновяване на производството. На 28.09.08г.  справка от РПУ – 

извършителят не е разкрит. 

 

         Спрени срещу известен извършител: 

            
         Вх.№ 743/2000г., сл.д.№ 45/2001г. Постановление за възлагане на проверка по 

чл.119,ал.1,т.3 от ЗСВ от 10.04.2007г. на прокурор М.Стоилов. В изпълнение на 

Разпореждане АП № 10/23.03.2007г. на АП-Пловдив, Разпореждане № ОП-

4/03.04.2007г. на ОП-Хасково и Заповед № РП-19/06.04.2007г. на РП-Харманли 

относно констатациите по спрените досъдебни производства за 2006г. срещу известен 

и неизвестен извършител, е възложено на следовател от ТСО-гр.Харманли при ОСС-

Хасково да организира с началника на РПУ гр.Харманли извършването на проверка с 

оглед  възможността за възобновяване на сл.дело № 45/2001г. Дадени указания и 

определен срок – 6 дни. В изпълнение на т.5 от Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на 
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Главния прокурор на РБ, по делото е искана справка от РПУ-Харманли относно 

наличие на основания за възобновяване на наказателното производство. 

 
         Вх.№ 684/07г., ДП № 299/07г. Постановление за спиране на НП от 17.02.2009г. 

на Районния прокурор Скорчева. Изрично е указано след изтичане на 3-месечния срок 

от спирането, съгласно т.4 от Заповед № 2403/15.06.2007г. на Главния прокурор,  да 

бъде изготвена и изпратена на наблюдаващия прокурор писмена справка за 

предприетите действия по издирването на лицето и евентуалното възобновяване на ДП. 

Посочено е, че делото ведно с наблюдателното производство  следва да се съхранява в 

РП-Харманли, съгласно Указание № 55/2008г. на ВКП. Напомнително писмо до РПУ 

от 30.06.2009г., в изпълнение на т.21 от Указание № 55/2008г. на ВКП. 

 

         През 2008г. са прекратени 308 наказателни производства, от тях 237 

по давност. От тях, обжалвани пред съда – общо 3 ДП, отменени 2; 

потвърдени 1. Обжалвани пред по-горните прокуратури – 1 ДП,отменено.         

За целия проверяван период няма служебно отменени  постановления за 

прекратяване на наказателното производство от по-горните прокуратури. 

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

 
         Вх.№ 35/2008г., наблюдаващ прокурор Районният прокурор Скорчева. На 

04.02.2008г. – постановление за образуване на наказателно производство срещу 

известен извършител, дадени подробни указания, определен срок за разследване от 2 

месеца. От 19.03.2008г.-предложение от РПУ до РП за продължаване срока на 

разследване.  С писмо от 19.03.08г. ОП-Хасково  е продължила срока с 2 месеца, 

считано до 04.06.08г. На 02.06.08г. доклад по реда на чл.226 НПК. На 04.06.08г. ДП е 

изпратено от РПУ на РП. На 07.07.08г. постановление за прекратяване на ДП на 

основание чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.4 НПК. Копие от постановлението е изпратено на 

пострадалата. 

         Бяха проверени още: 

            
         Вх.№ 419/08г., наблюдаващ прокурор Стоилов; 

           Вх.№ 453/08г., наблюдаващ прокурор Гешев; 

           Вх.№ 516/08г., наблюдаващ прокурор Стоилов. 

  

         Проверените прокурорски актове са мотивирани,  изрично е указано, 

че  следва да бъдат съобщени на  заинтересованите лица и че подлежат 

на обжалване по  реда на чл.243(3) НПК.  Връчени са по надлежния ред. 

       

         Удължаване срока на разследване. 

          

         Общият брой на изготвените предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване през 2008г. е 85, от тях, 85 уважени. 
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         Общият брой на направените искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследване до по-горестоящата прокуратура през 

2008г. е 85, от тях 85 уважени.  

         Общият брой на направените искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследване до Главния прокурор на РБ през 2008г. 

е 1, уважено.  

         

         На случаен принцип бяха проверени 

    
         Вх.№ 659/08г., набл.прокурор Стойчев. Искане за удължаване срока за 

разследване от 22.10.08г., считано от 10.11.08г. 

           Вх.№ 531/08г., набл.прокурор Владимирова. Искане за удължаване срока за 

разследване от 17.11.08г., считано от 03.12.08г. 

           Вх.№ 452/08г. набл.прокурор Скорчева Искане за удължаване срока за 

разследване от 10.07.08г.г., считано от 27.07.08г. 

           Вх.№ 409/08г., набл.прокурор Владимирова. Искане за удължаване срока за 

разследване от 25.06.08г., считано от 13.07.08г. 

  

         Исканията за удължаване срока на разследване се правят 

своевременно, при спазване разпоредбите на чл.234 НПК. 

 

    През 2008г. е взето на специален надзор 1 новообразувано досъдебно 

производство. Същото е образувано на 19.02.2008г. и изпратено по 

подсъдност на РП-Харманли от ОП-Хасково. Делото е внесено  в РС-

Харманли със споразумение  по реда на чл.381 от НПК, което е одобрено 

от съда.      

   

    ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

         1.Наказателно-съдебен надзор 

 

         През 2008г. са внесени 122 обвинителни акта, от които 78 – по 

образувани ДП през проверявания период, 44 – по образувани ДП през 

предходни години. 

         Върнати от съда дела по обвинителен акт през 2008г. - 3, от тях,  

върнати с разпореждане – 1,   с определение - 2. 

         Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период – 

общо 153. От тях – 24 броя с осъдителни присъди, 1 протестирана, резултат 

от протеста – не уважен; 2  оправдателни присъди, протестирани, резултати 

от протеста – не са уважени,  48  осъдителни присъди по реда на Глава 

XXVII от НПК ( чл.371 и сл.НПК), по този ред няма постановени 

оправдателни присъди, няма протестирани,  брой споразумения в хода на 

съдебното следствие – общо 73.  
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         През 2008г. РП - Харманли е внесла  в съда 38 дела със сключени 

споразумения /чл.381 НПК/. От внесените споразумения,  одобрени от съда 

са 38.  Неодобрени от съда споразумения и върнати на прокурора – няма. 

         През 2008г. РП-Харманли е  внесла в съда  20 предложения по реда на 

чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при  условията на чл.78а НК. Брой решени от 

съда – 19.От тях, уважени предложения на прокуратурата – 17, върнати от 

съда – 2.        

         През 2008г.прокурорите от РП – Харманли  са участвали общо в 297 

съдебни заседания по наказателни дела. 

 

         Бяха проверени върнати от съда дела, внесени с обвинителен акт: 

 
         Вх.№ 333/08г., наблюдаващ прокурор Стоилов. На 16.04.2008г. – постановление за 

образуване на ДП срещу известен извършител, дадени указания и определен срок от 2 

месеца за разследване. Писмо от 17.06.2008г. до РПУ, че срокът за  разследване е 

изтекъл.  Постановление за спиране на НП, поради това, че извършителите са извън 

страната и са обявени за ОДИ. На 14.07.08г. – предложение за възобновяване на ДП, 

поради   издирване на извършителя.  На 16.07.08г. постановление за възобновяване на 

ДП, определен срок от 2 месеца. Доклад от РПУ на 15.09.08г. – по чл.219,ал.1 НПК. 

Постановление с указания след доклад по чл.219,ал.1 и по чл.226 от НПК. На 

18.09.2008г. РПУ изпраща делото в РП с мнение за съд. Обвинителен акт от 19.09.08г., 

внесен в РС-Харманли.(ПД № 100/2008г.). Делото върнато с разпореждане на съда от 

30.09.08г. за допълнително разследване и за  отстраняване на допуснати съществени 

процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на 

обвиняемия, най-вече на правото му на защита. На 06.10.2008г. – постановление на РП-

Харманли за изпращане на делото по компетентност на РП-Хасково. С постановление от 

13.10.2008г. по пр.№ 2018/08г. прокурор Делчо Лавчев от РП-Хасково  е отказал да 

приеме за разглеждане ДП № 146/2008г. по описа на РПУ-Харманли и е изпратил 

същото по компетентност  отново на РП-Харманли. На 21.10.2008г. е внесен 

обвинителен акт в РС-Харманли. Постигнато е споразумение по НОХД № 495/08г. на 

основание чл.384,ал.1 НПК. 

         В Годишния доклад за дейността на РП-Харманли през 2008г. е 

направен подробен анализ на всички върнати от съда през годината дела, 

включително и на ПД № 100/2008г. Наблюдаващият прокурор е изразил 

становище, че според него изводите на РС-Харманли за допуснато 

съществено процесуално нарушение в хода на досъдебното производство 

са изцяло неоснователни. На проведеното обсъждане на казуса сред 

прокурорите от РП-Харманли се е достигнало до извода, че делото 

неоснователно е върнато от съда. 

         
         Вх.№ 276/2007г. Наблюдаващ прокурор Владимирова. Досъдебното 

производство е започнало на 22.03.2007г. по реда на чл.212,ал.3 НПК срещу известен 

извършител. Срокът за разследване е бил продължен с 2 месеца при спазване на 

съответните процесуални правила(чл.234 НПК). Доклад от РПУ на 26.06.2007г. по реда 

на чл.219,ал.1 НПК. На 23.07.2007г. делото е изпратено от РПУ на РП с мнение за съд. 
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На 06.08.2007г. е внесен обвинителен акт в РС-Харманли. С протоколно определение 

от 03.06.08г.  по НОХД № 300/2007г РС-Харманли  е прекратил производството и е 

върнал делото за отстраняване на допуснати нарушения. Постановление от 16.06.2008г. 

на РП-Харманли за връщане на делото на РПУ за изпълнение на дадените указания, 

определен срок до 03.07.2008г.Доклад от РПУ по чл.226 НПК от 02.07.08г. На 

08.07.2008г. РП е внесла обвинителен акт в съда.(ПД № 79/08г.). С протоколно 

определение от 22.07.08г. РС е прекратил  производството  и е върнал делото в РП-

Харманли. Постановление от 22.08.2008г. за даване на конкретни указания на 

разследващия орган. Доклад по реда на чл.226 НПК. На 29.08.08г. РП-Харманли за 

трети път е внесла обвинителен акт в съда(ПД № 99/08г.) Проведени са 9 съдебни 

заседания, насрочвани през около месец. Към момента на проверката делото все още не 

е приключило.  

           Наблюдаващият прокурор е изразил становище, че изводите на 

съда за допуснато съществено процесуално нарушения са 

неоснователни. На проведеното обсъждане на казуса, останалите 

прокурори от РП-Харманли са застъпили същото становище.  

  

         Относителният дял на върнатите  от РС-Харманли за допълнително 

разследване 5 дела ( 3 обвинителни акта и 2 постановления по чл.78а НК) за 

2008г. е 2,77% спрямо общо внесените прокурорски актове в съда.            

         За преодоляване на допуснатите слабости и във връзка с изпълнение 

на Заповед № 53/28.11.2007г. на АП-Пловдив в РП-Харманли е създадена 

организация със Заповед № РП-2/07.01.2008г. на Административния 

ръководител, Районен прокурор при РП-Харманли, като е въведено 

създаването и воденето на отделни досиета на всяка постановена 

оправдателна присъда и всяко върнато дело, като по всяко досие има 

становище на наблюдаващия прокурор, становище на административния 

ръководител, проведени са съвещания, на които се обсъждат от всички 

прокурори конкретните казуси и се набелязват мерки за преодоляване на 

допуснати слабости в работата. 

              

         2. Организация по изпълнение на наказанията 
 

         През 2008г. са приведени в изпълнение 176 присъди.   Неприведена 

присъда в срок – 1.Отлагания на изпълнението на наказанието – 2.        

 

         3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

         През 2008г. организацията по гражданско-съдебния надзор в РП-

Харманли е била на много добро ниво. Прокурорите са участвали по 

всички граждански дела,  по които по силата на закона участието на 

прокуратурата като страна е задължително. 

   Участията в гражданско-съдебният надзор в  РП - Харманли през 2008 

г. са по 23 граждански дела, няма предявени граждански искове от  

прокурори, обжалвани са  2 съдебни решения от прокурора. 
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   Всички прокурори от РП-Харманли са били запознати и са спазвали 

постъпилите указания от по-горестоящите прокуратури по този надзор, 

както и по приложението на ЗОДОВ, изпратени с писмо № 33/22.02.99г. на 

ВКП. 

      

         3.Административно-съдебен надзор. 

 

         През 2008г. организацията  в Районна прокуратура-Харманли по 

надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на 

гражданите и бил на много високо ниво. Със Заповед от предходната 

година на Административния ръководител – Районен прокурор на РП-

Харманли е определен прокурор, отговарящ за разпределението, 

ръководството и изготвянето на анализи, справки и статистически отчети 

по надзора за законност. 

         При работата си прокурорите от РП-Харманли съблюдават 

издадените Указание № 165/25.07.2006г. относно дейността на 

Прокуратурата по предприемане на действия по отмяна или изменение на 

незаконосъобразни административни актове и Указание № 

115/31.05.2006г. относно установяване и отстраняване на самоуправствата. 

Стриктно се спазват и издадените указания от ВАП, АП-Пловдив и ОП-

Хасково при извършването на проверките по надзора за законност. 

         През 2008г. прокурорите от РП-Харманли не са участвали в съдебни 

заседания по административни дела, тъй  като същите са от 

компетентността на Административен съд-гр.Хасково, респективно 

Окръжна прокуратура-гр.Хасково. 

         През 2008г. прокурорите от РП-Харманли не са участвали в съдебни 

заседания по административни дела, представляващи важен държавен или 

обществен интерес, съгласно Указание на Главния прокурор и по лична 

преценка на прокурора. 

         От Районна прокуратура-Харманли няма подадени прокурорски 

актове до съда във връзка с надзора за законност на административни 

актове.  

 

         Въз основа на извършената проверка се налагат следните 

         КОНСТАТАЦИИ: 

 

1.В Районна прокуратура-гр.Харманли е създадена отлична 

организация на работата на прокурорите и  служителите от помощно-

административния персонал. Същите са запознати с правата и 

задълженията си, визирани в Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България. 
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          Констатирано бе, че Районна прокуратура – гр.Харманли  работи в 

състав от прокурори, които притежават необходимата квалификация и 

професионално – делови  качества. С цел оптимизиране и подобряване на 

ефективността, както и за повишаване на своята квалификация, 

прокурорите от РП-Харманли  през 2008г. са участвали в семинари на 

различна тематика, организирани от Прокуратурата на РБ и НИП. 

В края на 2008г. всички прокурори и съдебни служители са 

обезпечени с компютърна техника.  

          

         2.Всички дневници, деловодни книги и регистри се водят съгласно 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България и указанията 

на Върховна касационна прокуратура. Записите в тях се извършват 

редовно и коректно.  

 

    3.Отчитането и съхранението на веществените доказателства  се 

осъществява по предвидения в Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на Прокуратурата на Република България  ред. Със 

Заповед № РП-79/29.12.2008г. на  Районния прокурор при РП-Харманли 

Т.Скорчева е назначена комисия, която да извърши годишна 

инвентаризация на веществените доказателства, намиращи се в 

деловодството на РП-Харманли, въз основа на изискванията в ПОДАПРБ. 

Бе представен протокол от работата на комисията от 30.12.2008г. 

 

         4.Въведена е цялостна деловодна електронна програма /УИС/, което 

улеснява своевременното обработване на информацията, воденето на 

статистиката и аналитичната дейност в прокуратурата.            

 

         5.Прилага се случайният принцип Law Choice при разпределяне на 

преписките и делата между прокурорите.       

          

         6.Преписките своевременно се докладват на наблюдаващите 

прокурори, още преди приключване на проверката.  

         В Районна прокуратура-Харманли към края на 2008г. няма останали 

нерешени преписки, образувани в предходни години.  

         Постигнати са много добри резултати при срочността и качеството на 

прокурорската дейност по решаването на образуваните преписки.  

          

         7.Констатира се положителна практика в Районна прокуратура-

Харманли преписките и делата, по които са постъпили жалби срещу 

прокурорски актове, веднага да бъдат изпращани на Окръжна прокуратура-

Хасково, като при връщане на същите след произнасяне от горестоящия 
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прокурор, това обстоятелство се  отбелязва своевременно в съответния 

регистър. 

 

         8.Проверените прокурорски актове отговарят на изискванията на 

чл.199 от НПК – притежават всички реквизити, мотивирани са и се 

съобщават на заинтересованите лица по надлежния ред.  

         Постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство  се 

изпращат на жалбоподателите с обикновена поща. Постановленията за 

спиране и  прекратяване на досъдебното производство се изпращат с 

препоръчано писмо с обратна разписка, или се връчват лично на лицето. 

         Положителна практика е, че при упражняване ръководство и контрол 

върху разследването прокурорите от РП-Харманли дават указанията си до 

разследващите органи  с постановления по реда на чл.196(1) т.2 НПК. 

         Проверката установи, че в Районна прокуратура-Харманли се спазват 

разпоредбите на чл.219(1) и чл.226(1) от НПК. Разследващите органи 

своевременно докладват на наблюдаващите прокурори делата на 

съответния етап, в който се намират,  като последните дават указанията си 

по приключване на разследването в постановления.  

 

         9. През 2008г. са приключени общо 338 досъдебни производства по 

общия ред. Много положителен факт е, че за проверявания период няма 

приключили извън законовия срок досъдебни производства, както и няма 

просрочени от прокурор досъдебни производства, след като са били 

получени от разследващия орган.  В двумесечен срок са приключили 293 

досъдебни производства, 45 – до шест месеца. Няма разследвани 

досъдебни производства по общия ред  над шест месеца. 

        

         10.Констатира се създадена добра организация за стриктно изпълнение 

на Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния прокурор относно дейността 

по спрените досъдебни производства и на Указание № 55/14.02.2008г. на 

Завеждащ отдел „Досъдебно производство” при ВКП Я.Бояджиев. По 

спрените дела срещу неизвестен извършител, наблюдаващите прокурори 

изпращат на всеки четири месеца напомнителни писма до разследващите 

органи за съобщаване резултата от издирването. По делата срещу известен 

извършител на всеки три месеца се проверява първоначалното основание са 

спиране, и ако то е отпаднало  - наказателното производство се 

възобновява. Приети са оперативно- издирвателни планове. По делата се 

съдържат доказателства за предприетите действия по издирването на 

укриващите се лица.  

          

         11.Всички наблюдавани през 2008г. бързи и незабавни производства 

са приключени в срок, като качеството на разследване е задоволително. 

Ефективността от тези производства е голяма, но проблем представлява 
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събирането на писмени материали от други райони на страната, което 

довежда до  необходимост от допълнително разследване.        

          

         12.Взаимодействието между наблюдаващите прокурори от РП-

Харманли и разследващите полицаи от ОД на МВР-Хасково е отчетено 

като задоволително.  

         Прокурорите изпращат напомнителни писма до РПУ с оглед 

изтичане на процесуалните срокове. 

         По досъдебните производства разследващите полицаи изготвят 

оперативно-календарни планове за разследване, които се одобряват от 

наблюдаващите прокурори.   

          

         13.През 2008г. Районна прокуратура-Харманли е внесла в съда общо 

180 прокурорски акта. Всички те са внесени в едномесечен срок. В 

повечето случаи обвинителните актове се изготвят от наблюдаващите 

прокурори и  внасят в съда в рамките на 3-4 работни дни след постъпване 

на делата от разследващите органи. 

   

         14.От Районен съд – Харманли  през 2008г. са върнати за 

допълнително разследване  5 дела – 3 обвинителни акта и 2 постановления 

по чл.78а от НК, като техният относителен дял спрямо общо внесените в 

съда прокурорски актове е 2,77 %. Този показател е относим към 

качеството на прокурорската дейност. 

         С оглед подобряване  на работата на прокурорите и за намаляване 

броя на върнатите от съда дела, административното ръководство на 

Районна прокуратура – гр.Харманли е предприело мерки, изразяващи се в 

извършване на проверка, анализ и обобщена справка на върнатите от съда 

дела, както и провеждане на съвещание на прокурорите с цел обсъждане 

на причините за връщане на делата, както и обръщане на внимание на най-

често допусканите процесуални нарушения.   

 

         15.През 2008г. са изпълнени всички планови и тематични проверки 

по административно-съдебния надзор. 

    

         16.Констатира се още и следното: Районният прокурор Тереза 

Скорчева  активно е участвала в същинската прокурорска работа, освен, че 

отлично се е справила със задълженията си на административен 

ръководител.  

         За 2008г. от общ брой на преписките – 459, 60 са били разпределени 

на Районния прокурор Тереза Скорчева и решени в срок.  

         Наблюдавала е 158 досъдебни производства от общо наблюдаваните 

през 2008г. 721. Решила е в срок 144 ДП., приключени  ДП-61. 
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         От общо внесените в съда  през 2008г. 122 обвинителни акта, 23 са на 

г-жа Тереза Скорчева. Същата няма  върнати за доразследване  дела от 

2005г. насам.  

         За 2008г., от общо 297 участия в съдебни заседания по наказателни 

дела, 80 са на Районния прокурор Т.Скорчева.          

         За 2008г., от общо 23 участия в съдебни заседания по граждански 

дела, 4 са на Районния прокурор Т.Скорчева.   

         Надзорът по изпълнение на наказания и други принудителни мерки 

се осъществява от Районният прокурор Т.Скорчева при спазване на всички 

законови изисквания и  указания на ВКП  и в рамките на предвидените 

срокове. 

         Всички заповеди, разпореждания и указания на горестоящи 

прокуратури  се привеждат в  изпълнение от Районния прокурор Тереза 

Скорчева  незабавно и с прецизност. 

          

         Въз основа на направените от проверяващия екип на ИВСС 

констатации  се налагат следните  
                     

         ИЗВОДИ: 

 

         Районна прокуратура-гр.Харманли е отлично организирана и 

ръководена от Административния ръководител – Районен прокурор 

Тереза Скорчева, която проявява висок професионализъм, образцово 

изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

 

         ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

            

         Предвид горния извод и на основание чл.304,ал.2 от Закона за 

съдебната власт, Инспекторатът към ВСС предлага на Окръжния прокурор 

при Окръжна прокуратура – гр.Хасково да направи предложение до 

Висшия съдебен съвет за поощрение на Районния прокурор при Районна 

прокуратура – гр.Харманли  г-жа Тереза Скорчева за проявен висок 

професионализъм, образцов морал и високи нравствени качества, по реда 

на Глава петнадесета  от Закона за съдебната власт. 

                     

         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 при Районна 

прокуратура-гр.Харманли. 

         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. 
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         Екземпляр от настоящия акт да бъде изпратен на Окръжния прокурор 

при Окръжна прокуратура-гр.Хасково, като същият уведоми ИВСС за 

резултата от направеното предложение. 

           

                     
           ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

           1. Заповед № 164/29.06 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

           2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратурата –гр.Харманли през 

2008г.; 

           3.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 2008г.; 

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

през 2008г.; 

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

производства през 2008г.; 

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

             

 

 ИЗГОТВИЛ  АКТА: 

 

ИНСПЕКТОР    

                             ------------------------ 

                             ВАСИЛ ПЕТРОВ  

 

 
 


