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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 – ИВАЙЛОВГРАД 

 
 

 
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 – Ивайловград се осъществява от 

2 прокурори през 2008г, от тях през годината работили реално 2 

прокурори. Незаети щатни бройки за прокурор – няма. 

Щатното разписание на служителите включва 4 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 даваната информация 

по преписки; книга за вписване на разрешенията за свиждане; книга за 

даване на разрешение за обиск, претърсване и изземване; книга на лицата 

с повече от едно висящо производство; книга за предявените от прокурора 

граждански искове; регистър за защита на свидетелите; книга за 

приложени  разпоредбите на чл.183,ал.3 от НК, чл.218б,ал.1 от НК и 

чл.323,ал.3 от НК; книга за регистриране на входящата поща.  

         Организацията на работа на деловодството е на добро ниво. Предвид 

малкия числен състав, липсва разпределение между служителите при 

водене задължителните и спомагателни дневници. Единствено книгата за 

изпълнение на присъдите се води от един  определен служител. 

         Приемането, регистрирането и движението на документите между 

служителите и прокурорите  се  отразява в   докладна книга, 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. (чл.5.ал.6,т.2)          

        

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

прокурор при ВКП Валери Първанов в Районна прокуратура –гр. 

Ивайловград  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-Ивайловград 

се въвеждат данни за всяко наказателно производство, образувано от 

прокурора, в Единната информационна система за противодействие на 

престъпността ( ЕИСПП). 

    

         Статистическата дейност на Районна прокуратура – Ивайловград се 

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

Република България и съответните указания на  АП-Пловдив и ОП-

Хасково.         

         Анализирането на дейността на РП – Ивайловград се извършва в 

годишните и шестмесечните доклади, изготвени от административният 
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ръководител. Изготвят се  и анализи по определени, зададени от 

горестоящите прокуратури показатели, като напр. върнати дела за 

доразследване, оправдателни присъди и др.    

    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-Ивайловград е 

издал заповеди и разпореждания по организацията на дейността на 

прокуратурата, от които, по указания на Главния прокурор – 14 броя. 

     

    3.Извършени проверки. 

   

    През 2008г. е извършена ревизия на РП-Ивайловград от    горестояща 

прокуратура – Окръжна прокуратура-гр.Хасково. При проверката не са 

били констатирани сериозни нарушения в работата на прокуратурата. 

Съгласно ревизионния акт, работата на РП-Ивайловград е била оценена 

като много добра. 

 

    4.Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата в РП – Ивайловград. 

 

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

прокурор при ВКП Валери Първанов, в Районна прокуратура – 

Ивайловград  преписките и делата  се разпределят с програмата „Law 

Choice” при първоначалното им постъпване в прокуратурата, съобразно 

поредния номер, съгласно Заповед № 6/07.05.2007г. и Заповед № 

33/12.10.2007г. на Административния ръководител. Случайният принцип 

на разпределение на делата и преписките се прилага по отношение на 

прокурорите, при 100% натовареност на всеки един от тях, като се 

отразява в докладна книга. Всички последващи промени в начина на 

разпределение, продиктувани от промяна на обстоятелствата, се 

извършват със заповед на административния ръководител.          

          

         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 – Ивайловград са 

създадени условия за съхраняване на веществените доказателства, а 

именно, в шкаф, находящ се в канцеларията на административния 

секретар.  
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    Не е назначена комисия, съгласно чл.84,ал.1 от ПОДАПРБ, която да 

извършва годишна инвентаризация на ВД.  

 

         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 - Ивайловград във връзка с 

правомощието им по решаване на прокурорски преписки за 2008г. /Справка 

№ 2/ 

         През 2008г. прокурорите са решили общо 113 преписки, от които по 

63 са постановени откази за образуване на наказателно производство, 3 са 

изпратени по компетентност на други органи и по 47 са образувани 

досъдебни производства. Работено е по 115 преписки, от които 107 

новообразувани и 8 образувани в предходни години.  

         От постановените 63 отказа за образуване на досъдебно производство, 

6 са обжалвани, като  4 са потвърдени и  2 са отменени.           

         От образуваните през проверявания период  преписки са останали 

нерешени 2, които са били за решаване при съответния прокурор и същите 

са решени в законноустановения 1 –месечен срок. 

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

образувани в предходни години.  

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

специален надзор. 

          

         На случаен принцип бяха проверени: 

 
         Вх.№ 146/2008г., разпределена чрез случайния принцип на прокурор Ан.Петров. 

По преписката е извършена проверка от РПУ-Ивайловград и същата е изпратена в РП-

Ивайловград на 21.03.2008г. С постановление от 01.04.2008г. РП е отказала  да образува 

ДП, мотивирано,  постановлението е съобщено по пощата. 

         

          Вх.№ 85/2009г. Постановление на Районния прокурор Моралиева от 27.03.2009г. 

за възлагане на проверка, дадени указания и определен срок за извършване на 

проверката от 14 дни. На 08.04.09г. – писмо от РПУ, с което се иска продължаване срока 

на извършване на проверката с още 14 дни. На 15.04.2009г. – постановление за 

продължаване на срока на проверката с 14 дни. На 30.04.2009г. – справка от РПУ за 

резултатите от  извършената проверка. На 26.05.2009г. постановление за отказ да се 

образува наказателно производство, мотивирано, съобщено по пощата. 

 

          Вх.№ 135/2009г., разпределена чрез случайния принцип  на Районния прокурор 

Н.Моралиева. На 21.04.2009г. постановление за възлагане на проверка, с което са дадени 

конкретни указания и е определен срок от 20 дни. На 14.05.2009г. – писмо от ОД на 

МВР-Хасково, с което се иска продължаване на срока на проверката. С постановление от 

14.05.09г. Административният ръководител, Районен прокурор продължава срока  за 

извършване на проверката с 30 дни, след като не е констатирал бездействие от страна на 
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органа, извършващ проверката, както и необходимост от събиране на допълнителна 

информация по случая. Постановлението изрично е съобразено с Указание № И-

281/08.12.2006г. на Главния прокурор относно дейността по възлагането, 

извършването и приключването на предварителните проверки. 

         Вх.№ 140/2008г. Районният прокурор Н.Моралиева  с постановление от 

19.03.2008г. е постановила отказ  да се образува наказателно производство след като по 

преписката е извършена проверка от ГПУ-Ивайловград, резултатите от която са 

постъпили в РП-Ивайловград на 19.03.2008г. Постановлението е мотивирано и е 

съобщено на жалбоподателя по пощата. 

         Вх.№ 333/2008г.  С постановление от 25.08.2008г. Районният прокурор 

Н.Моралиева е възложила на РПУ-Ивайловград извършването на проверка. Дадени са 

подробни указания и е определен срок от 14 дни. На 09.09.2008г. от РПУ е изпратена 

справка с резултатите от извършената проверка. На 18.09.2008г. – постановление за 

отказ да се образува НП, мотивирано, съобщено на заинтересованото лице. 

        Вх.№ 512/2007г.  Постановление за възлагане на проверка от 04.01.2008г., дадени 

подробни указания и определен  срок от 14 дни за извършването й. На 19.01.2008г. от 

РПУ е изпратена справка с резултатите от проверката. На 05.02.2008г. – постановление 

да отказ да се образува наказателно производство, мотивирано, съобщено. 

         Вх.№ 181/2008г. Разпределена на прокурор Ан.Петров. Материалите с извършена 

проверка са изпратени в РП от РПУ-Ивайловград на 18.04.2008г. С постановление от 

12.05.2008г е постановен отказ да се образува наказателно производство, мотивиран. 

Постановлението е съобщено на заинтересованото лице. 

         Вх.№ 148/2008г. Разпределена на прокурор Ан.Петров. Материалите с извършена 

проверка са изпратени в РП от РПУ-Ивайловград на 24.03.2008г. На 11.04.2008г.- 

постановление за отказ да се образува НП, мотивирано, съобщено на заинтересованите 

лица. 

         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 –Ивайловград, 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. Прокурорите решават 

преписките в законноустановения 1-месечен срок. Няма нито един случай 

на забавено произнасяне от страна на прокурор. 

         Основните проблеми в работата по този надзор е неспазване  в някои 

случаи на указанията на прокурора, дадени във възлагателното 

постановление, от страна на извършващите проверките, което налага 

връщане или даване на допълнителни указания.  

         Би следвало да се засили контролът върху органа, извършващ 

проверката,  а също така, да бъдат прецизирани прокурорските актове 

(постановления) в посока-  своевременно даване на пълни и подробни 

указания относно обстоятелствата, които подлежат на изясняване в 

хода на проверката. 
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         ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП-Ивайловград, 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 125, 

от тях новообразувани  68, от които 21 са образувани от разследващ орган, а 

47 – от прокурор.  През 2007г. новообразуваните ДП са 73, а през 2006 – 

124. Установява се   тенденция към намаляване броя на новообразуваните 

производства. Този показател е в пряка връзка и с броя на производствата, 

образувани от разследващ орган. За 2008г. техният брой е приблизително 

два пъти по-малък от броя на образуваните от прокурор. Причините за това 

са нерешените проблеми в дознателския апарат. В РУ на МВР-Ивайловград 

в края на 2008г. е работел само един  разследващ полицай. Отсъствието му 

по някаква причина води до отсъствие на орган по разследването. 

         Приключилите и решени  от прокурор в предвидените в НПК срокове  

през 2008г. са общо 101 ДП. Няма неприключеили ДП от разследващия 

орган в сроковете по чл.234 НПК, както и няма приключили ДП от 

разследващ орган, но нерешени от прокурор в рамките на един месец. 

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

проверявания период – 0 бр.          

         През 2008 г. са образувани общо 13 бързи производства, от тях, 

приключени в срока по чл.356,ал.5 НПК – 13. 

         През 2008 г. няма  образувани   незабавни производства. 

 

         През 2008г. са спрени общо  27 наказателни производства, от които 

14 срещу неизвестен извършител и 13 – срещу известен извършител. 

Общият брой на спрените дела в края на 2008г., включително и тези от 

предишни години, е 287.                    

          С цел активиране работата по спрените  досъдебни производства и в 

изпълнение на разпорежданията и указанията на горестоящите 

прокуратура, Районният прокурор на РП-Ивайловград е издал заповед № 

10/07.02.2008г., с която са дадени подробни указания  за дейността на 

прокурорите и разследващите органи по спрените дела. 

                  

         На случаен принцип бяха проверени: 

 

         Спрени срещу неизвестен извършител: 

 
         Вх.№ 479/2008г., наблюдаващ прокурор Ан.Петров. На 10.12.2008г. - 

постановление за образуване на ДП срещу неизвестен извършител. На 06.02.2009г. –
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заключително постановление  на водещия разследването с мнение за спиране на 

наказателното производство на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. На 10.02.2009г. – 

постановление за спиране на НП, мотивирано. 

         Вх.№ 70/2009г., наблюдаващ прокурор – районният прокурор Н.Моралиева. На 

25.02.2009г.-  постановление за образуване на наказателно производство срещу 

неизвестен извършител, дадени указания и определен срок от 2 месеца за 

разследване.На 24.04.09г. – РПУ е изпратило делото в РП с мнение за прекратяване. На 

28.04.09г.- постановление за спиране на ДП на основание чл.244,ал.1,т.2 от НПК. 

 

         Спрени срещу известен извършител: 

         
         Вх.№ 123/2000г. Постановление за образуване на следствие от прокурор 

Моралиева срещу известен извършител. На 03.07.2000г. – постановление за спиране на 

наказателното производство. На 03.12.2007г. – постановление за възобновяване на НП, 

поради това, че едно от лицата се е явило ТО-Димитровград. На 19.02.2008г. – 

постановление за спиране на НП, поради това, че част от лицата са извън пределите на 

страната и са обявени за ОДИ. На 17.03.2008г. – постановление за възобновяване на 

НП, поради това, че един от извършителите и издирен и установен. На 28.05.2008г. – 

постановление за спиране на НП, поради това, че останалите лица са  извън пределите 

на страната. На 10.03.2009г. – постановление за възобновяване на НП, поради това, че 

едно от лицата е установено. На 15.05.2009г. – постановление за частично прекратяване 

на НП спрямо  един от извършителите. На 25.05.2009г. – постановление за спиране на 

НП.    

         През 2008г.  са възобновени 35 наказателни производства, от които 

образувани в предходни години- 30, образувани през 2008г.- 5.  

        

         През 2008г. са прекратени 29 наказателни производства, от тях 6 са 

прекратени поради изтекла  давност. От тях, обжалвано пред съда –1 ДП, 

отменено -1. Обжалвани пред по-горните прокуратури – няма. За целия 

проверяван период няма служебно отменени  постановления за 

прекратяване на наказателното производство от по-горните прокуратури. 

 

         На случаен принцип бе проверено: 

 
         Вх.№ 103/2008г. Бързо производство е започнато по чл.343б,ал.1 от НК на 

21.02.2008г. Заключително постановление от 28.02.2008г. за прекратяване (чл.24, ал.1 

НПК).  С постановление от 06.03.2008г., мотивирано, производството е прекратено.  

 

         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. 
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         Общият брой на изготвените предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване през 2008г. е 45, от тях, 45 уважени. 

         Общият брой на направените искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследване до по-горестоящата прокуратура през 

2008г. е 45 , от тях 45 уважени.  

         Няма направени искания от наблюдаващия прокурор за 

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

          

         На случаен принцип бяха проверени: 

    
         Вх.№ 180/2008г.(ДП, образувано по чл.194 НП). Предложението и искането са 

направени в предвидения в НПК срок. Делото не представлява правна и фактическа 

сложност. 
         Вх.№ 221/2008г.(ДП № 56/30.05.2008г.) Направеното искане за продължаване на 

срока на разследване е от 09.07.08г., считано от 29.07.08г. 

         Исканията за удължаване срока на разследване се правят 

своевременно. По делата се прилагат следствено-календарни планове с 

предвидените действия по разследването и срока за тяхното извършване.           

         Констатира се, че се правят искания за удължаване срока за 

разследване по дела, които не представляват правна и фактическа 

сложност. 

 

    ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

         1.Наказателно-съдебен надзор 

 

         През 2008г. са внесени общо 30 обвинителни акта, от които 22 – по 

образувани ДП през проверявания период, 8 – по образувани ДП през 

предходни години. 

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

върнати с разпореждане – 1,   с определение - 2. 

         Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период – 

общо 30. От тях – 15 броя с осъдителни присъди, от тях протестирани няма,  

оправдателни присъди- няма, 13 осъдителни присъди по реда на Глава 

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

оправдателни присъди и няма протестирани,  2  броя споразумения в хода 

на съдебното следствие. 

         През 2008г. РП - Ивайловград е внесла  в съда общо 13 дела със 

сключени споразумения /чл.381 НПК/. От внесените споразумения,  

одобрени от съда са 38.  Неодобрени от съда споразумения и върнати на 

прокурора – няма. 
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         През 2008г. РП-Ивайловград е  внесла в съда  2 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 – 2.От тях, уважени предложения на прокуратурата – 2.        

         През 2008г. прокурорите от РП – Ивайловград  са участвали общо в 75 

съдебни заседания по наказателни дела. 

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

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

Изразено е становище, че и трите дела са върнати от съда 

неоснователно. На съвещание на прокурорите е обсъден проблемът с 

върнатите  от съда дела, като са взети мерки за прецизиране на 

обвиненията и избягване на технически грешки. 

         За преодоляване на допуснатите слабости и във връзка с изпълнение 

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

организация със Заповед №.9/2008г. на Районният прокурор Моралиева 

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 38 присъди.   Неприведени 

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

 

         3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

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

Ивайловград 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 - Ивайловград през 

2008 г. са по 3 граждански дела, няма предявени граждански искове от  

прокурори,  няма обжалвани  съдебни решения от прокурори. 

    

         3.Административно-съдебен надзор. 

 

         В Районна прокуратура-гр.Ивайловград работят двама прокурори, 

които си разпределят преписките и делата чрез случайния принцип, при 

равно участие.                   
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         През 2008г. прокурорите от РП-Ивайловград 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-Ивайловград 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-Ивайловград 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.Ивайловград е създадена добра 

организация на работата на прокурорите и  служителите от помощно-

административния персонал.  

          Констатирано бе, че Районна прокуратура – гр.Ивайловград  работи 

в състав от прокурори, които притежават необходимата квалификация и 

професионално – делови  качества. Районният прокурор Невена 

Моралиева работи като прокурор от 1991г. Прокурор Ангел Петров е 

постъпил в прокуратурата през 2006г., като преди това е работил в 

следствието. 

          През 2008г. прокурорите не са участвали в семинари и обучителни 

мероприятия. Един от служителите е участвал в семинар за работа с УИС. 

          Районният прокурор осъществява постоянен контрол над  

прокурорите и служителите в РП-Ивайловград. 

          Натовареността на прокурорите през 2008г. е ниска.  

     

         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. 

Липсва заповед на административния ръководител по чл.84,ал.1 от 

ПОДАПРБ за назначаване на комисия, която да извършва годишна 
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инвентаризация на веществените доказателства, намиращи се в  РП-

Ивайловград. 

 

         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, при еднаква натовареност на 

всеки един от тях. Районният прокурор Н.Моралиева осъществява надзора 

по изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки, а прокурор 

Ан.Петров  -  гражданско-съдебния надзор.     

          

         6.В Районна прокуратура-Ивайловград към края на 2008г. са останали 

нерешени  2  преписки, новообразувани, като и двете от тях не са върнати 

от МВР.  

         Всички преписки  са решени в едномесечен срок от прокурора. 

         Съществуват проблеми със срочността на извършваните проверки по 

преписки.  

          

         7.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. 

 

         8. От общо наблюдаваните 125 досъдебни производства през 2008г. 

от разследващ орган са приключени 105 досъдебни производства, и са 

решени  от прокурор 101 дела. 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.   

         Продължителността на досъдебната фаза от образуването на 

досъдебното производство, водено по общия ред, до решаването му от 

прокурор с прекратяване или внасяне  в съда е в срок до 7 месеца. 

Усилията на прокурорите от РП-Ивайловград следва да бъдат насочени 

към скъсяване на тези срокове. 

        

         9.През 2008г. в РП-Ивайловград няма образувано и водено незабавно 

производство. 
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         Бързите производства са 13, като се наблюдава значително намаление 

на техния брой  в сравнение с минали години. Причината за това е 

кадровата необезпеченост от към разследващи полицаи.          

          

         10.Взаимодействието между наблюдаващите прокурори от РП-

Ивайловград и органите на разследване е  затруднено поради различни 

причини, подробно анализирани в Годишния доклад за дейността на РП-

Ивайловград през 2008г.  

          

         11.През 2008г. Районна прокуратура-Ивайловград е внесла в съда 

общо 45 прокурорски акта, от които 30 обвинителни акта, 13 предложения 

за споразумение и 2 предложения по чл.78а НК. Всички те са внесени в 

едномесечен срок за решаване от прокурора.   

          

         12.През 2008г. от  Районен съд – Ивайловград са върнати за 

допълнително разследване  3 дела, като и трите са били внесени с 

обвинителен акт. В сравнение с 2007г., когато е било върнато само едно 

дело, се наблюдава тенденция на увеличение на върнатите дела.          

         С оглед подобряване  на работата на прокурорите и за намаляване 

броя на върнатите от съда дела, както и намаляване броя на 

оправдателните присъди,  административното ръководство на Районна 

прокуратура – гр.Ивайловград е предприело мерки, в съответствие със 

Заповед № 53/28.11.2007г. на АП-Пловдив. 

    

                  Въз основа на направените от проверяващия екип на ИВСС 

констатации  се налагат следните  
                     

         ПРЕПОРЪКИ: 

 

         1.Да бъде назначена комисия по чл.84,ал.1 от ПОДАПРБ, която да 

извършва годишна инвентаризация на веществените доказателства. 

 

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

281/08.12.2006г. на Главния прокурор относно предварителните проверки; 

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

вкл. и относно спазването на регламентираните срокове.  

         

         3.Наблюдаващите прокурори да проявяват по-голяма активност при 

упражняване   на ръководство и контрол над досъдебното производство с 

цел подобрение срочността и качеството на дейността по разследването на 

престъпленията.  
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         4.Наблюдаващите прокурори  да правят искания за удължаване на 

сроковете за разследване след внимателно запознаване с всички 

доказателства, съдържащи се по делата, и само при наличие на правните 

основания, предвидени в разпоредбата на чл.234 НПК. 

          

         Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

          

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

Административният ръководител – Районен прокурор при Районна 

прокуратура-Ивайловград 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 резултатите от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на Административния ръководител при Районна 

прокуратура-гр.Ивайловград 

         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. 

         Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор 

при Окръжна прокуратура-гр.Хасково, за сведение. 

                     

                     
           ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

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

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

 

 
 

 


