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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 – гр.ПАЗАРДЖИК 

 

извършена за периода от 16.11.09г.  до 18.11.09г. 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 304/11.11.2009 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. на Районна прокуратура - 

Пазарджик, изискване и предоставяне от РП - Пазарджик на 4 бр. справки, 

относно: организацията на административната дейност на прокуратурите 

/справка №1/, организацията на образуването и движението на преписките 

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

бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния 

надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2008г. и първото 
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шестмесечие на 2009г., както и отразяват индивидуалната натовареност на 

прокурорите за същия период. 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Дейността на РП – Пазарджик е предвидено по щат да се осъществява 

от 18 прокурори. През  2008г. дейността се е осъществявала от 15 прокурори. 

Има 1 незаета щатна бройка за прокурор – зам. районен прокурор. 

Прокурорите в РП – Пазарджик се подпомагат от 16 броя съдебни служители. 

Няма незаети щатни длъжности за служители. 

 

3. Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

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.  

Книги водени  по собствена преценка: 

- Тетрадки за предадени преписки и досъдебни производства по 

прокурори; 

- Азбучник на тъжителите за неплатена издръжка; 

- Книга за граждански дела по ЗОДВПГ; 

- Тетрадка за раздадени граждански дела по прокурори; 

- Тетрадка за оправдателните присъди; 

- Тетрадка за върнатите от съда за доразследване наказателни 

производства; 

- Дневник за завеждане на административни преписки за 

кореспонденцията с органите на КУИППД; 

          

          Всички описани по – горе дневници и регистри се водят на хартиен 

носител.  

          На електронен носител се водят регистри за: 

1. Частично въвеждане на преписки и дела по входящ дневник. 

2. Частично въвеждане на спрените ДП срещу ИИ и НИ. 
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В РП – Пазарджик се води регистър на устните оплаквания на 

граждани, в който се описва датата на направеното оплакване, номер в 

регистъра, резултат, къде се изпраща, номер на образувана преписка. За 

2008г. са регистрирани 18 бр. устни оплаквания, а за 2009г., до датата на 

проверката – 1бр.  

В книгата за раздадените призовки по граждански дела на прокурорите 

се отбелязва името на прокурора, комуто е дадена призовката според 

предварително изготвения график. Отбелязва се, също така, датата, за която е 

насрочено гражданското дело, номерът, както и на коя дата е предадена на 

прокурора. 

В книгата за участие на прокурорите по граждански дела се отбелязва 

датата на съдебното заседание, номера на гражданското дело, характера на 

спора, по кой текст от закона е, становище на прокурора, резултат и името на 

прокурора, който е участвал по съответното дело. Установи се, че не се 

попълва графата „становище на прокурора”, както и не винаги се попълват 

графите „резултат” и „име на прокурора”.  

Не се води дневник на назначените проверки по преписки, съгласно 

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

Дневниците на спрените досъдебни производства срещу ИИ и НИ не се 

водят стриктно, съгласно указанията дадени в Заповед № ЛС- 2403/2007г. на 

Главния прокурор на РБългария.  

Вътрешни разносни книги са въведени за всички прокурори, но в тях 

прокурорът, който получава преписките на полага подписа си.  

От прегледа на книгата за изпълнение на присъдите се установи, че 

същата се води редовно. За 2008г. има записи в нея от № 1 до № 764. Не е 

заверена с подпис на административния ръководител, респективно 

отговарящия за този надзор прокурор. 

В тетрадката, в която се описва изходящата поща не се записват 

номерата на преписките, по които се изпращат постановления за отказ да се 

образува досъдебно производство, както и имената на техните адресати. 

Препоръчително е тези обстоятелства да се отбелязват с оглед 

удостоверяване на факта, че по отделните преписки са съобщени 

постановленията за отказ да се образува досъдебно производство на 

заинтересованите лица, с оглед възможността им за обжалване по реда на 

чл.213, ал.2 от НПК. 

Със заповед РП № 127/06.10.2008г. за подобряване на организацията и 

отчетността на работата по дела, свързани с нарушения при усвояване на 

средства от Европейските фондове, на основание разпореждане АП № 

29/19.09.2008г. на Апелативния прокурор – гр. Пловдив и писмо № 

282/19.09.2008г. на ВКП, е разпоредено всички преписки и досъдебни 
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производства, свързани с нарушения по усвояване на средствата по 

Европейските фондове, да се вземат на специален отчет. С цитираната 

заповед е обособен сектор от 4 прокурори от РП – Пазарджик, които 

специализирано да работят по тези преписки и досъдебни производства. 

Дейността на сектора се наблюдава пряко от Районният прокурор при РП– гр. 

Пазарджик, който лично контролира и проверява дейността по разследването, 

свързана с така взетите на специален отчет дела и преписки. На всеки два 

месеца, считано от 01.10.2008г. прокурорите от сектора изпращат в ОП – 

Пазарджик и АП – Пловдив справка за хода на взетите на специален отчет 

преписки и дела. Въведена е сигнатура „ЕФ” за компютърно разпределение 

на база случайният принцип на преписките и досъдебните производства от 

разглеждания вид. 

  

Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания , анализи и др./. Тази дейност в РП – 

Пазарджик е съобразена с изискванията на ВКП, като в определените срокове 

се изготвят :  

-  Годишни  и шестмесечни отчети; 

 - Тримесечни справки; 

- Ежемесечни справки; 

- Ежеседмични справки; 

           Допълнително се изготвят и други справки, изисквани от по- 

горестоящи прокуратури, които следва да се изпратят в определен срок. 

Със заповед РП № 1 /03.01.2008г. на Районния прокурор на РП – 

Пазарджик, са определени прокурорите, които следва да отговарят за 

основните надзори осъществявани от прокуратурата. 

  Със заповед РП № 5/11.01.2008г. на Административния ръководител на 

РП – Пазарджик, в изпълнение на Указание изх. № 301/ 11.01.2007г. на 

Главния прокурор на РБългария за организацията на информационната 

дейност на Прокуратурата на РБългария и изготвянето на Годишния отчетен 

доклад за дейността на Прокуратурата, е разпоредено всички служители и 

прокурори да се запознаят с горепосоченото Указание на Главния прокурор 

на РБългария, като за отчитане и анализиране на дейността на РП – 

Пазарджик са определени отделни прокурори, които да отговарят по 

отделните видове надзори и направления.  

 

Със Заповед РП № 150/22.12.2008г. на Георги Кацаров, И.Д. 

Административен ръководител на РП - Пазарджик, във връзка със Заповед № 

4160/17.12.2008г. на ВКП за въвеждане в експлоатация на УИС на 

Прокуратурата на РБългария в прокуратурите на Апелативен район – 
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Пловдив, е разпоредено, считано от 01.01.2009г., в РП – Пазарджик да се 

започне работа с УИС. За въвеждане на данни в УИС са определени 

четирима служители при РП – Пазарджик. Определен е и прокурор – Паун 

Савов, който да изпълнява функциите по ръководство и контрол на дейността 

по въвеждането на данни в УИС, както и да бъде лице за контакт с Дирекция 

„Информационни технологии” при администрацията на Главния прокурор. 

Всички служители са запознати с тази заповед срещу подпис.  

 

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

При постъпване на веществените доказателства по досъдебните 

производства в прокуратурата, същите се описват в книга за веществените 

доказателства. Книгата за веществени доказателства се води от 1951г.  

РП – Пазарджик не разполага със специално помещение за съхранение 

на веществените доказателства. При постъпването на веществени 

доказателства в прокуратурата, същите се съхраняват в деловодството до 

произнасяне на прокурора по тях. При внасяне на обвинителен акт в съда, 

веществените доказателства се предават по опис в архива на съда. При 

произнасяне на прокурора с постановление за унищожаване на веществените 

доказателства, това става с протокол. Връщането на веществени 

доказателства е срещу разписка.  

В изпълнение на изискванията на ПОДАПРБ /Д.в.бр. 66/18.08.09/, с 

писмо вх. № 3045/2009г. РП – Пазарджик е уведомила ОП – Пазарджик, че в 

РП са въведени новите изисквания, заложени в ПОДАПРБ, като служителят 

– завеждащ склад за веществени доказателства, ще бъде определен със 

заповед на ОП – Пазарджик. 

 

5.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата 

 

В РП-Пазарджик преписките и делата се разпределят на случаен 

принцип чрез програмния продукт „Law Choice”, предоставен от Висшия 

съдебен съвет. В програмата е въведено процентно натоварване по групи.  

Протоколите за избор на наблюдаващ прокурор се съхраняват в отделна 

папка.  

  При извършената проверка от екипа на ИВСС не се установиха 

отклонения от този принцип на разпределение на делата. 
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5. Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата за 2008г. по указание на 

Главния прокурор – 9 броя, по собствена преценка – 9бр. 

Заповеди и разпореждания на административния ръководите по 

организацията и дейността на прокуратурата за 2009г. по указание на 

Главния прокурор – 4 броя, по собствена преценка – 4бр. 

За 2008г. няма наложени наказания от административния ръководител, 

няма предложения за поощрения и предложения за налагане на 

дисциплинарни наказания. 

        В РП – Пазарджик няма извършени проверки по инициатива на 

административния ръководител и по разпореждания /указания/ на други 

органи на съдебната власт за 2008г.  

        След констатирани недобри резултати в работата на РП-гр.Пазарджик за 

първо шестмесечие на 2008г., а именно – решени преписки и досъдебни 

производства извън законноустановените срокове и разпореждане на АП-

Пловдив вх.№ 1305/2008г. от 07.11.2008г., със Заповед № 38/11.11.2008г. на 

Окръжния прокурор на ОП-Пазарджик е определена комисия, която да 

извърши проверка за срочността на произнасянията на прокурорите от РП-

Пазарджик. Проверката е следвало да бъде извършена чрез преглед на 

дневниците в РП – Пазарджик, по наблюдателните материали по преписките и 

делата, които не са решени по същество, както и за внесените в съда 

прокурорски актове, чрез преглед на прекратените дела и преписки и дела 

намиращи се за решаване при прокурорите в РП – Пазарджик и на папка 

„чакащи”.  

        В изготвените в  определения в заповедта срок констатации са включени 

и данни за средната натовареност на прокурорите от РП-Пазарджик, както и 

данни за натовареността на онези от тях, които са се произнасяли извън 

законноустановените срокове. На  прокурорите от РП-Пазарджик – Румяна 

Петрова, Силвана Лупова и Недялко Латев им е била дадена възможност да 

дадат писмени обяснения по повод направените констатации, като посочат 

причините (обективни, субективни) за констатираните забавени произнасяния. 

Със Заповеди ЛС № 540/25.11.2008г, ЛС № 541/25.11.2008г. и ЛС № 

542/25.11.2008г. на Окръжния прокурор на ОП-Пазарджик, на основание 

чл.327 във връзка с чл.143,ал.2 от ЗСВ, е обърнато внимание на посочените 

прокурори от РП. Заповедите им са връчени срещу подпис.  

        Със заповед ОП № 35/ 04.11.2008г. на Окръжния прокурор на ОП – 

Пазарджик с цел подобряване на организацията на работа, свързана с 

установяване на липсващи дела и във връзка с извършена проверка по 
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указание на ВКП и АП – Пловдив е разпоредено в срок до 28.11.2008г. всички 

прокурори от ОП – Пазарджик и РП – Пазарджик, които наблюдават 

липсващи или изгубени ДП да предприемат необходимите мерки за 

възстановяване на делата. С цитираното разпореждане е възложено на  

прокурор от ОП – Пазарджик – Калина Накова в срок до 05.12.2008г. да 

извърши контролна проверка по изготвената от нея справка за установените 

липсващи дела, наблюдавани от прокурорите в РП – Пазарджик и  ОП – 

Пазарджик към 29.10.2008г., и да представи доклад за изпълнението на 

заповедта на административния ръководител. 

Със заповед РП № 135/05.11.2008г. на И.Д. Районен прокурор – Георги 

Кацаров, е разпоредено в срок да 25.11.2008г. всички прокурори от РП – 

Пазарджик, които наблюдават липсващи или изгубени досъдебни 

производства да предприемат необходимите мерки за възстановяване на 

делата. В срок до 03.12.2008г. всеки прокурор от РП – Пазарджик да изготви 

справка относно тези дела. 

В изпълнение на тази заповед на 03.12.2008г.е изготвена справка, в 

която се отразени 6 бр. липсващи дела, наблюдавани от прокурори при РП – 

Пазарджик, към датата на изготвяне на справката. Видно от справката, пет от 

тези дела са възстановени, а едно е в процес на възстановяване.  

  

Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена 

от РП-Пазарджик, 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. прокурорите  от РП-Пазарджик са наблюдавали общо 2539 

бр. преписки, от тях новообразувани 2366 бр., образувани в предходни години 

173 бр.  

Общо решени 2446 бр. преписки, от тях откази да се образува досъдебно 

производство 1112 бр., от които обжалвани общо 96 бр., от тях 50 бр. 

потвърдени и 46 бр. отменени, необжалвани 1016 бр. 

Образувани досъдебни производства 1019 бр., изпратени по 

компетентност 315 бр.  

Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 

период 39 бр., от тях нерешени в едномесечен срок – 39 бр. /всички са в 

срок/. 

Останали нерешени преписки, образувани в предходни години - 

няма. 
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Няма преписки на специален надзор. 

 

Проверка на преписки, по които е постановен отказ от образуване 

на ДП.  

  

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 2169/2008г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

на прокурор Румяна Петрова от 07.10.2008г. е разпоредено извършването на 

проверка. В постановлението са дадени указания за извършване на проверката 

и е определен срок от 20 дни. С докладна записка от 27.10.2008г. преписката е 

изпратена в РП – Пазарджик, ведно с материалите от извършената проверка. С 

постановление от 05.11.2008г. прокурор Петрова е отказала да образува ДП. 

Постановлението е мотивирано. Указано е препис от постановлението да бъде 

изпратен на заинтересованото лице, за сведение. 

 

Пр.пр. № 2699/2008г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

от 08.10.2008г. прокурор Паун Славов е разпоредил на РПУ - Пазарджик да 

бъде извършена предварителна проверка. Дадени са конкретни указания и 

срок за извършване на проверката – 30 дни. С писмо от 28.10.2008г. 

материалите с извършената проверка са изпратени в РП – Пазарджик. Същите 

за заведени в прокуратурата на 30.10.2008г. С постановление от 28.11.2008г. 

прокурор Славов е отказал да образува ДП. Постановлението е мотивирано, в 

него е указано препис от същото да бъде изпратен на заинтересованото лице. 

 

Пр.пр. № 1732/2008г. по описа на РП – Пазарджик. На 26.06.2008г. 

прокурор Недялко Латев е разпоредил на РПУ – Пазарджик извършване на 

проверка в срок от 20 дни. С писмо от 16.07.2008г. материалите с извършената 

проверка са  изпратени от РПУ – Пазарджик. Преписката е заведена в РП – 

Пазарджик на 17.07.2008г. С мотивирано постановление от 15.08.2008г. 

прокурор Латев е отказал да образува ДП и е прекратил преписката. Указано е 

препис от постановлението да бъде изпратен на заинтересованото лице. 

 

Пр.пр. № 625/2008г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление от 

10.03.2008г. прокурор Таня Петкова е разпоредила на ОДП – Пазарджик да 

бъде извършена проверка по преписката в срок от 30 дни. С писмо от 

09.04.2008г. материалите с извършената проверка са  изпратени в РП – 

Пазарджик, където са заведени на 10.04.2008г. С постановление от 

25.04.2008г. прокурор Петкова е отказала да образува ДП. Указано е препис от 

постановлението да се изпрати на заинтересованото лице за сведение, като е 
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указана възможността постановлението да бъде обжалвано в 7 –дневен срок 

пред ОП – Пазарджик. 
 

Пр.пр. № 694/2008г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление от 

11.03.2008г. прокурор Тихомир Гергов е разпоредил на Сектор “ИП” при ОДП 

– Пазарджик извършването на проверка по преписката. В постановлението са 

дадени указания за изпълнение и е определен срок от 30 дни. На 17.04.2008г. 

преписката е  изпратена в РП – Пазарджик, където е заведена на 21.04.2008г. С 

мотивирано постановление от 07.05.2008г. прокурор Гергов е отказал да 

образува ДП. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

заинтересованото ЮЛ. 

 

Пр.пр. № 2135/2008г. по описа на РП – Пазарджик. На 29.07.2008г. 

прокурор Атанас Атанасов с постановление е разпоредил на РПУ – Септември 

да извърши проверка по преписката. В постановлението са дадени указания и 

срок за извършването й от 30 дни. С писмо от 29.08.2008г. материалите с 

извършената проверка са изпратени в прокуратурата, където са заведени на 

02.09.2008г. На 03.09.2008г. прокурор Атанасов с постановление е отказал да 

образува ДП и е прекратил преписката. Указано е препис от постановлението 

да бъде изпратен на заинтересованите страни. 

 

Проверката установи, че работата по преписките на прокурорите при 

РП – Пазарджик се осъществява съобразно Указание № 281/08.12.2006г. на 

Главния прокурор на РБългария. Проверките се назначават с мотивирани 

постановления, в които се дават подробни указания до органите, 

осъществяващи проверката, като се определя срок за извършването им. 

Срокът на проверката, в зависимост от сложността и обема на 

поставените въпроси за изясняване, е до 30 дни. Определените срокове за 

извършване на проверките се спазват. 

Прокурорите от РП – Пазарджик решават преписките в 

законоустановения срок. 

 

Проверка на преписки с обжалвани откази да се образува 

досъдебно производство: 

 

 На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр.№ 1674/2006г. по описа на РП-Пазарджик, прокурор Силвана 

Лупова. На 19.05.2006г. с постановление прокурор Лупова е възложила 

проверка с оглед данни за престъпление по чл.144,ал.3 НК. Дадени са 
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подробни указания. Определен е срок за извършване на проверката от 30 

дни. Преписката е входирана в РП - Пазарджик на 09.06.06г. На 14.06.2006г. 

прокурор Лупова е постановила отказ да се образува досъдебно 

производство. Указано  е препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателката, както и че същото подлежи на обжалване по реда на 

чл.200 НПК пред ОП-Пазарджик. С писмо, входирано на 27.07.06г., от ОП – 

Пазарджик са поискани материалите по преписката поради постъпила жалба 

срещу постановлението за отказ.  Същите са изпратени на 28.07.2006г. С 

постановление от 01.08.06г. ОП-Пазарджик  е потвърдила постановлението 

на РП. На 21.11.07г. е входирано писмо от АП-Пловдив за изпращане на 

преписката поради постъпила жалба. Преписката е изпратена на 30.11.07г. С 

постановление от 13.12.2007г. АП - Пловдив е потвърдила постановлението 

на ОП - Пазарджик. На 17.07.2008г. е входирано отново писмо от АП - 

Пловдив за изпращане на преписката поради жалба пред ВКП. На 18.07.08г. 

преписката е изпратена в АП. С постановление от 02.09.2008г. ВКП е 

оставила без уважение жалбата. 

 

Пр.пр.№ 1941/2008г. по описа на РП - Пазарджик, прокурор 

Ст.Димитрова. С постановление от 10.07.2008г. е възложена  проверка  „с 

оглед извършено престъпление от общ характер”. Дадени са указания и е 

определен срок от 30 дни. На 13.08.08г. преписката е постъпила от РПУ-

Пазарджик. На 19.08.08г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство. Указана е възможността за обжалване по реда на чл.213,ал.2 

от НПК и препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя. На 

04.09.08г. е входирано писмо от ОП - Пазарджик, с което се иска преписката. 

С постановление от 15.09.08г. ОП-Пазарджик е потвърдила постановлението 

на РП. На 08.10.08г. е входирано писмо от АП-Пловдив с искане за 

изпращане на преписката. Същата е изпратена с писмо от 09.10.2008г. На 

17.11.2008г. АП-Пловдив  е потвърдила постановлението на ОП-Пазарджик. 

С постановление от 26.12.08г. ВКП е потвърдила постановлението на АП  от 

17.11.2008г. 

 

Пр.пр.№2385/2007г. по описа на ОП-Пазарджик С постановление от 

20.11.2007г. мл.прокурор Петя Ташкова от ОП-Пазарджик е възложила 

проверка на РПУ-Септември, с указания и срок от 20 дни. С писмо рег.№ 

10917/10.12.2007г. на РПУ-гр.Септември до ОП-Пазарджик е поискано 

удължаване на срока на проверката с 30 дни. Прокурор Панков от ОП-

Пазарджик е удължил срока с 20 дни, считано от 10.12.07г. Преписката е 

постъпила в ОП-Пазарджик на 07.01.2008г. с изпълнени указания. На 

18.01.2008г. с постановление на мл.прокурор Ташкова преписка № 2385/07г. 



11 

 

по описа на ОП-Пазарджик е изпратена по компетентност на РП- Пазарджик. 

С постановление от 28.01.2008г. по пр.№ 178/08г. по описа на РП-

Пазарджик  прокурор Албена Кузманова е отказала да образува досъдебно 

производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на 

страните за сведение. Указано е, че същото може да се обжалва пред ОП-

Пазарджик по реда на чл.200 от НПК. С постановление от 18.02.08г. ОП-

Пазарджик е потвърдила  постановлението на РП - Пазарджик. 

 

Пр.пр.№ 3518/07г. по описа на РП – Пазарджик. Прокурор Соня 

Райкова е разпоредила извършване на проверка с постановление от 

04.12.2007г., като е дала указания и е определила 30-дневен срок. На 

20.12.2007г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство. 

Указано е препис от постановлението да се изпрати на тъжителя за сведение, 

както и, че същото подлежи на обжалване по реда на чл.200 от НПК. На 

17.01.2008г. ОП-Пазарджик по жалба на тъжителя се е произнесла с 

постановление, като е оставила жалбата без уважение. С постановление от 

22.02.2008г. АП-Пловдив е потвърдила постановлението на ОП-Пазарджик. 

  

Пр.пр. № 409/2007г. по описа на РП – Пазарджик.С постановление от 

19.02.2007г. прокурор Радослав Бакърджиев е разпоредил на РПУ – Септември 

извършването на проверка по преписката в срок от 10 дни. С писмо от 

28.03.2007г. е направено искане за удължаване на срока за извършване на 

проверката. С  писмо от 30.03.2007г. срокът за извършване на проверката е 

продължен с 30 дни, считано от 02.04.2007г. С постановление от 07.05.2007г. 

прокурор Бакърджиев е отказал да образува ДП. На 12.11.2007г. ОП – 

Пазарджик е потвърдила постановлението на РП – Пазарджик за отказ да 

образува ДП. С постановление от 07.03.2008г. АП – Пазарджик е потвърдила, 

като правилни и законосъобразни постановленията на ОП и РП. 

 

Пр. пр. № 4325/2006г. по описа на РП – Пазарджик. На 22.01.2007г. 

прокурор Стоянова е разпоредила на РПУ – Пазарджик извършването на 

проверка в срок от 25 дни. На 28.02.2007г. материалите с извършената 

проверка са получени в прокуратурата. С постановление от 16.03.2007г. 

прокурор Стоянова е отказала да образува ДП. С постановление от 

28.05.2007г. ОП – Пазарджик е потвърдила постановлението на РП за отказ да 

образува ДП. С постановление от 26.07.2007г. АП – Пловдив е отменила 

постановлението на ОП – Пазарджик, с което е бил потвърден отказът на РП – 

Пазарджик да образува ДП и е изпратила преписката за възлагане на 

допълнителна проверка. С постановление от 08.08.2007г. прокурор Снежана 

Стоянова е разпоредила да бъде извършена проверка по преписката в срок от 
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20 дни. Във връзка с постъпило искане за удължаване на срока за извършване 

на проверката, с резолюция от 10.08.2007г. срокът е бил удължен с 30 дни, 

считано от същата дата. С писмо от 08.10.2007г. материалите с извършената 

проверка са били изпратени в РП – Пазарджик. Същите са заведени в 

прокуратурата на 11.10.2007г. С постановление от 08.11.2007г. прокурор 

Стоянова е отказала да образува ДП. Указано е препис от постановлението да 

бъде изпратен на заинтересованото лице. С постановление от 14.02.2008г. ОП 

– Пазарджик е потвърдила постановлението за отказ да бъде образувано ДП. 

 

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство са 

добре мотивирани и обосновани. Тези постановления се изпращат на 

жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на прокурора, с 

обикновена поща, като се указва възможността за обжалване, по реда на 

чл.213, ал.2 от НПК. Жалбите по преписките, както и самите преписки, се 

администрират своевременно. 

 

Движение и продължаване на срока на извършване на проверките. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

1.пр.пр.№ 2601/07г., прокурор В.Наскова – резолюция от 26.06.08г. на 

Районния прокурор Н.Щерев за продължаване срока с 30 дни. 

 

2.пр.пр.№3296/08г., прокурор Таня Петкова – разрешава удължаване на 

срока с 10 дни; 

 

3.пр.пр.№1246/08г., прокурор Тихомир Гергов – резолюция от 

22.06.08г. на Районния прокурор за продължаване на срока с 30 дни.; 

 

4.пр.пр.№2071/08г., прокурор Соня Райкова - резолюция от 29.08.08г. 

на и.д. Районния прокурор за продължаване на срока с 30 дни.; 

 

5.пр.пр.№ 145/08г., прокурор Снежана Стоянова – с резолюция от 

08.02.08г.  на прокурор  Г.Кацаров е удължен срока с 45 дни. 

 

6.пр.пр.№ 104/08г., прокурор Албена Кузманова – резолюция на 

прокурор Г.Кацаров, срокът е удължен с 20 дни. 

 

Сроковете по проверките се продължават по установения в Указание 

№ 281/08.12.2006 на Главния прокурор на РБългария ред. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от РП – 

Пазарджик Справка № 2 по организацията на образуването и движението на 

преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

ЗСВ 

 

През 2008г. в РП – Пазарджик са наблюдавани 7491 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 1955, 

образувани в предходни години 5536, видно от Справка № 3, подадена до 

ИВСС. 

Забележка: В годишния отчетен доклад за 2008г. е отразено, че 

наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия ред са 

7207бр., от които новообразувани – 1611 бр.  Дори към цифрата 7 207 бр. да 

се прибави броят на наблюдаваните бързи и незабавни производства през 

2008г., който е общо 344 бр., полученият резултат няма да съответства на 

информацията, подадена в Справка № 3.  

Очевидно е, че е налице разминаване в информацията, подадена в 

Отчетния доклад и в Справка № 3, изпратена на ИВСС.  

 

Приключени ДП от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове: 

 Приключени от разследващ орган  и решени ДП от прокурор през 

2008г. в предвидените в НПК срокове -2153бр. 

Неприключени ДП от разследващ орган  в сроковете по 234 от НПК – 

266бр., от които образувани през проверявания период 239бр., образувани в 

предходни години 27бр. Изготвена е справка на ДП, образувани в предходни 

години, която включва номера на ДП, дата на възобновяване и наблюдаващ 

прокурор. 

Приключени от разследващ орган и нерешени от наблюдаващия 

прокурор над един месец са общо 27бр. 

По прокурори : 

- Румяна Петрова – 5бр. 

- Недялко Латев – 12бр. 

- Силвана Лупова – 10бр. 

 

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

 



14 

 

За проверявания период общия брой на тези ДП е 15, от които  

прокурорът е извършил необходимите действия по 10бр., а разследващият 

орган по 5 бр. 

 

През 2008г. в РП – Пазарджик са образувани 246  бързи производства. 

Приключили в срока по чл.356, ал.5 от НПК – 195бр. В срока по чл.357, ал.1, 

т.5 от НПК – няма. Постановено разследването да се извърши по общия ред -

48бр.  

 Общ брой на  незабавните производства -98бр. Приключени в срока 

по чл.362, ал.5 от НПК -86бр. Постановено разследването да се извърши по 

общия ред -12бр. 

 

През 2008г. са прекратени общо 5209 ДП , от тях обжалвани пред съда 

18бр., от които са отменени 9бр. и потвърдени 9бр. Обжалвани пред по – 

горните прокуратури 10бр., от които отменени 7бр., а потвърдени са 3бр. 

Служебно отменени от по –горните прокуратури 7бр. Прекратени ДП поради 

изтекла давност – 4682бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр. № 3750/ 2006г. по описа на РП – Пазарджик. ДП е започнато 

на 09.11.2006г. срещу ИИ за престъпление по чл.343, ал.1, б. “б”, вр.чл.342, 

ал.1 от НК. С постановление от 21.10.2008г. прокурор Снежана Стоянова е 

прекратила НП. С определение от 10.11.2008г. РС – Пазарджик е потвърдил 

постановлението на  РП – Пазарджик за прекратяване на НП. С определение 

от 20.01.2009г. на ОС – Пазарджик е потвърдено, като правилно и 

законосъобразно определението на РС – Пазарджик. 

 

Пр.пр. № 1393/1998г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

от 23.04.1999г. прокурор Румяна Петрова е образувал дознание срещу ИИ за 

престъпление по чл.323, ал.1 от НК. С постановление от 13.12.1999г. 

прокурор Петрова е преобразувала дознанието в предварително следствие. 

На 28.04.2006г. прокурор Петрова е спряла досъдебното производство на 

основание чл.239, ал.1, т.2 от НПК/отм./. С постановление на прокурор 

Петрова от 21.01.2008г. наказателното производство е служебно  

възобновено. С писмо от 26.03.2008г. делото е изпратено от ОСлС – 

Пазарджик с мнение за прекратяване. Същото е заведено в РП – Пазарджик 

на 27.03.2008г. С постановление от 07.05.2008г. наказателното производство 

е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Установи се 

просрочване от наблюдаващия делото прокурор. Постановлението за 
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прекратяване е с няколко дни по –късно след изтичане на едномесечния 

срок за произнасяне. 

 

Пр.пр.№2845/1998г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

от 07.08.1998г. прокурор Недялка Попова е образувала предварително 

следствие срещу ИИ за престъпления по чл.195, ал.1, т.4 и т.5 от НК. С 

постановление от 28.04.2006г. НП е спряно с постановление на прокурор 

Н.Попова на основание чл.239, ал.1, т.1, вр.чл.22, т.2 от НПК. С 

постановление от 09.05.2007г. прокурор Борислав Панчов е възобновил НП. 

С писмо от 16.07.2007г. ОП – Пазарджик е продължила срока за разследване 

по ДП с четири месеца, считано от 09.07.2007г. Със заключително 

постановление от 09.11.2007г.  ДП е изпратено в РП – Пазарджик с мнение за 

спиране на основание чл.244, ал.1, т.3, вр.чл.25, т.2 от НПК. С постановление 

от 04.12.2007г.  прокурор Панчов е спрял НП. С постановление от 

27.12.2007г. делото е  възобновено и изпратено за извършване на действия по 

разследването – повдигане на обвинения. Със заключително постановление 

от 27.02.2008г. ДП е изпратено в РП с мнение за предаване на съд на 

обвиняемите лица. На 30.04.2008г. прокурор Панчов е внесъл обвинителен 

акт в РС – Пазарджик. В съдебно заседание от 19.09.2008г. съдът е прекратил 

съдебното производство и е върнал делото в РП – Пазарджик за отстраняване 

на допуснато съществено процесуално нарушение. С постановление от 

09.10.2008г. прокурор Панчов на основание чл.242, ал.2 от НПК е възложил 

извършването на действия по разследването на ОСлС – Пазарджик в срок до 

07.11.2008г. Със заключително постановление от 07.11.2008г. ДП е  

изпратено в РП  с мнение за спиране. С постановление от 27.11.2008г. НП е 

спряно от прокурор Панчов на основание чл.244, ал.1, т.3, вр.чл.25, т.2 от 

НПК – лицето е било обявено за ОДИ. С постановление от 30.01.2009г. 

прокурор Панчов е възобновил НП и е дал срок за разследване на ДП от два 

месеца.  С писмо от 07.04.2009г. делото е  изпратено с мнение за предаване 

на съд на обвиняемите лица. С постановление от 15.04.2009г. прокурор 

Панчов е прекратил НП на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. 

 

Пр.пр. № 1157/2009г. по описа на РП – Пазарджик. ДП е образувано 

с постановление на прокурор Паун Славов от 24.04.2009г./ в 

постановлението за образуване е посочена година – 2008г., явно се касае 

за техническа грешка при изписването на годината/ срещу НИ за 

престъпление по чл.339, ал.1 от НК. С писмо от 30.05.2009г. делото е 

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

26.06.2009г. НП е  прекратено с постановление на прокурор Славов. 
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Пр.пр. № 1546/2006г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

от 25.04.2006г. с извършен оглед на местопроизшествие следовател Киферов 

е образувал предварително производство срещу ИИ за престъпление по 

чл.343, ал.1, б. “б”, вр. чл.342, ал.1 от НК. С писмо от 16.06.2006г. ОП – 

Пазарджик е продължила срока за разследване по ДП с четири месеца, 

считано от 22.06.2006г. Със заключително постановление от 05.10.2006г. 

водещият разследването е изпратил делото в РП – Пазарджик с мнение за 

спиране на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. Делото е 

заведено в РП  - Пазарджик на 01.11.2006г. С постановление от 02.11.2006г. 

прокурор Недялко Латев е спрял НП на основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С 

постановление от 31.03.2008г. прокурор Латев е възобновил наказателното 

производство и е указал да бъдат извършени действия по разследването  в 

срок от 30 дни. С постановление от 19.09.2008г. НП е  спряно. С 

постановление от 20.11.2008г. прокурор Латев е възобновил НП без да даде 

конкретни указания в обстоятелствената част на постановлението. На 

22.04.2009г. прокурор Латев е прекратил НП на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 и чл.243, ал.1, т.2 от НПК. 

 

 Пр.пр. № 2956/2008г. по описа на РП – Пазарджик. На 06.10.2008г. 

от РПУ – Пазарджик е започнато ДП срещу НИ за престъпление по чл.127, 

ал.1 от НК. С писмо от 05.12.2008г. делото е изпратено в РП – Пазарджик с 

мнение за прекратяване. Същото е заведено в прокуратурата на 08.12.2008г. 

С постановление от 09.01.2009г. прокурор Латев е прекратил НП на 

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

 

 Пр. пр. № 767/1998г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

от 25.03.1998г. прокурор Р.Петрова е образувала ДП срещу ИИ за 

престъпление по чл.325, ал.2 от НК. С писмо от 28.04.2006г. ОСлС  е 

изпратила делото в РП – Пазарджик. Делото е заведено в прокуратурата на 

28.04.2006г. С постановление от 28.04.2006г. НП е спряно от прокурор 

Щерев на основание чл.239, ал.1, т.1 от НПК /отм./. С постановление от 

13.04.2007г. прокурор Р. Петрова,  по реда на чл.242 от НПК, е дала указания 

да се извършат допълнителни действия, с оглед преценка за наличието на 

данни за възобновяване. С постановление от 17.07.2007г. прокурор Петрова е 

дала указания  да се извършат необходимите действия, с оглед преценка за 

наличие на данни за възобновяване на ДП. С постановление от 28.12.2007г. 

прокурор Петрова, на основание чл.242 от НПК, е изпратила делото за 

извършване на някои действия с оглед преценка на данни за възобновяване 

на НП. С постановление от 18.07.2008г. прокурор Петрова е възобновила НП 

и е дала срок за разследване от  два месеца. С писмо от 18.11.2008г. делото е 
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изпратено в РП – Пазарджик с изразено мнение за прекратяване на НП. 

/няма данни да е искано  продължаване на срок и делото е просрочено  с 

два месеца/ С постановление от 26.11.2008г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.3 от НПК. 

 

Може да бъде направен извод, че постановленията на прокурорите от 

РП – Пазарджик за прекратяване на досъдебното производство, като цяло 

са обосновани и законосъобразни. Повечето прокурори излагат подробно в 

обстоятелствената част на постановленията фактите, установени при 

разследването, и правят обосновани правни изводи, даващи основание за 

прекратяване. От проверените на случаен принцип досъдебни производства, 

прекратени, само по едно бе установено просрочено произнасяне от 

прокурор. 

Когато по досъдебното производство е имало веществено 

доказателство и е постановено връщането му на собственика, би следвало 

прокурорът изрично да указва копие от разписката или протокола за 

връщане на вещите да се изпращат за прилагане към делото, което се 

намира в РП – Пазарджик. 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изпращат на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници или на 

ощетеното ЮЛ  по пощата, с обратна разписка, с указание, че могат да 

бъдат обжалвани по реда на чл.243, ал.3 от НПК. Доказателства, че са 

изпратени до адресатите, се съдържат в разносната тетрадка, в която се 

описват номерата на преписките. 

 

Спрените наказателни производства в РП – Пазарджик през 2008г. 

са общо1067бр., от които спрени срещу неизвестен извършител са 876бр., а 

спрени срещу известен извършител са 191бр.ДП. 

 

Възобновени наказателни производства през проверявания период 

са общо 477бр. От тях образувани през проверявания период 56бр., 

образувани в предходни години 421бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Спрени срещу  известен извършител: 

 

Пр.пр.№ 2966/08г. по описа на РП-Пазарджик, прокурор Силвана 

Лупова. ДП е образувано с постановление на прокурора от 27.11.2008г. 

срешу ИИ по чл.183,ал.1 НК. На 29.01.09г. ДП е постъпило в РП с мнение за 
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спиране на основание чл.244,ал1,т.3 от НПК. На 04.02.09г. е спряно. На 

12.06.09г. е възобновено. Не са посочени основания за възобновяване. На 

23.07.09г. внесен обвинителен акт в съда. ПД № 200/09г. НОХД № 1502/09г. 

по описа на РС-Пазарджик. С.З. – 25.09.09; 23.10.09; 27.11.09г. 

 

Пр.пр.1632/2008г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление от 

06.08.2008г. прокурор Силвана Лупова е образувала ДП срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316 от НК. С писмо от 01.10.2008г. срокът 

за извършване на разследването е  продължен от ОП – Пазарджик  с два 

месеца, считано от 06.10.2008г. С постановление от 09.12.2008г. прокурор 

Лупова е спряла НП на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, поради 

неоткриване на важен свидетел по делото, чиито разпит е наложителен. 

Лицето е обявено за ОДИ, като е посочен номера на телеграмата на ГД “КП”. 

Препис от постановлението е изпратен с препоръчана поща на 

заинтересованите страни. С постановление от 17.02.2009г. прокурор Лупова е 

възобновила ДП за извършване на действия по разследването, с оглед 

приключване на НП. С писмо от 03.04.2009г. ДП производство е изпратено в 

РП – Пазарджик с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 10.04.2009г. наказателното производство отново е  спряно 

на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, предвид обстоятелството, че от 

приложена справка от отдел “Издирване” в КП при РУ МВР е установено, че 

свидетелят все още не е издирен. С постановление от 15.09.2009г. НП е 

възобновено и е даден двумесечен срок за разследване на делото. 

 

Пр.пр. № 1589/2008г. по описа на РП – Пазарджик. На 27.06.2008г. 

прокурор Недялко Латев е образувал ДП срещу известен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1 и чл.28, ал.1 от НК. С писмо 

от 23.07.2008г. досъдебното производство е  изпратено в РП – Пазарджик с 

мнение за спиране. С постановление от 01.08.2008г. прокурор Георги Кацаров 

е спрял НП на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, поради отсъствие на 

единствен свидетел, напуснал страната. С постановление от 12.01.2009г. 

прокурор Кацаров е възобновил НП и е дал срок за приключване на 

разследването  - 60 дни. С писмо от 12.03.2009г. делото е изпратено в РП  - 

Пазарджик за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление 

от 24.03.2009г. прокурор Кацаров е спрял НП на основание чл.244, ал.1, т.3 от 

НПК. С постановление от 04.09.2009г. прокурор Р. Петрова е възобновила 

НП, тъй като свидетелят се е завърнал в страната и е необходимо да се 

извършат действия по разследването. С писмо от 09.10.2009г. делото е 

изпратено в РП – Пазарджик на основание чл.229, ал.3 от НПК. С 

постановление от 09.11.2009г. прокурор Кацаров е прекратил частично НП по 
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отношение на лицето, срещу което е образувано и е постановил досъдебното 

производство да продължи да се води срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195, ал.1 от НК. / няма подпис за доклад по реда на 

чл.219, ал.1 от НПК и по чл.226, ал.1 от НПК. Не са изисквани справки на 

всеки 4 месеца относно данни за възобновяване на наказателното 

производство./ 
 

Пр.пр. № 626/2008г. по описа на РП – Пазарджик. ДП е образувано с 

постановление на прокурор Стефка Димитрова на 30.06.2008г. срещу ИИ за 

престъпление по чл.201, ал.1 от НК. На 21.08.2008г. прокурор Димитрова е 

поискала удължаване  срока за разследване от ОП – Пазарджик. С писмо от 

26.08.2008г. ОП – Пазарджик е удължила срока на разследване по ДП с два 

месеца, считано от 30.08.2008г. С писмо от 17.10.2008г. срокът за разследване 

по досъдебното производство е продължен с още два месеца от ОП – 

Пазарджик. С постановление от 15.12.2008г. прокурор Димитрова е спряла 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК- поради 

отсъствие на свидетел-очевидец извън пределите на страната. На 15.06.2009г. 

от ОДП – Пазарджик е напрано искане за възобновяване на НП, предвид 

обстоятелството, че свидетелят се е явил в ОДП – Пазарджик за извършване 

на необходимите действия по разследването. Искането на водещия 

разследването е заведено в РП – Пазарджик на 16.06.2009г. С постановление 

от 18.06.2009г. прокурор Димитрова е възобновила НП. С писмо от 

19.08.2009г. ДП е изпратено в РП – Пазарджик с мнение за спиране. С  

постановление от 25.08.2009г. НП е  спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от 

НПК. На 28.09.2009г. прокурор Димитрова е изпратила писмо до ОД – МВР, с 

което е изискала да бъде извършена служебна проверка по делото, с оглед 

отпадане на необходимостта от спиране на НП. С писмо от 08.09.2009г. 

водещият разследването е поискал НП да бъде възобновено, тъй като са 

отпаднали основанията за неговото спиране. С постановление от 13.10.2009г. 

прокурор Димитрова е възобновила НП и е изпратила ДП за извършване на 

необходимите действия по разследването. 

 

Пр.пр. № 3442/2007г. С постановление на прокурор Р. Петрова от 

13.06.2008г. след извършена предварителна проверка, е образувала ДП срещу 

ИИ за престъпление по чл.210, ал.1, т.5 от НК. С писмо от 03.09.2008г. ОСлС 

е изпратила следственото дело с изразено мнение за спиране на основание 

чл.244, ал.1, т.3, вр.чл.25, т.2 от НПК. /делото е просрочено от 

разследващия орган с 20 дни/ Същото е заведено в РП – Пазарджик на 

08.09.2008г. С постановление от 15.09.2008г. прокурор Румяна Петрова е 

спряла НП на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. С писма от 
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27.10.2008г. и 28.11.2008г. наблюдаващият делото прокурор е изискал 

информация относно наличие на данни за възобновяване на НП. С  

постановление от 12.12.2008г. прокурор Р. Петрова е възобновила НП, 

предвид обстоятелството, че свидетел по делото се е завърнал в страната. С 

писмо от 04.03.2009г. делото е изпратено в РП – Пазарджик с мнение за 

спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 

16.03.2009г. прокурор Петрова е спряла НП, поради това, че същият свидетел 

отново е напуснал страната. С постановление от 06.07.2009г. наблюдаващият 

прокурор е възобновил НП, тъй като са получени данни, че свидетелят се 

намира отново в страната. С постановление от 08.10.2009г. прокурор Р. 

Петрова отново е спряла НП, тъй като обвиняемият не е намерен на 

посочения от него адрес. С постановление от 09.11.2009г. НП е възобновено, 

като са дадени указания  да се изискат справки дали обвиняемият се е 

завърнал в страната. 

 

Пр.пр. № 2465/2008г. по описа на РП – Пазарджик. На 27.08.2008г. 

прокурор Васка Наскова  е образувала ДП срещу ИИ за престъпление по чл. 

195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК. На 20.10.2008г. 

прокурор Наскова е направила искане до ОП – Пазарджик за удължаване на 

срока за разследване на НП. С писмо от 22.10.2008г. ОП – Пазарджик е 

продължила сроковете на разследване. С постановление от 18.12.2008г. 

наблюдаващият прокурор е спрял наказателното производство на основание 

чл.244, ал.1, т.3 от НПК, поради отсъствие на свидетел-очевидец извън 

пределите на страната. С писма от 30.03.2009г. ; 21.07.2009г. и от 01.09.2009г. 

е изискана информация относно наличие на данни за възобновяване на НП. С 

постановление от 16.09.2009г. прокурор Наскова е възобновила НП с оглед 

извършване на действия по разследването. 

 

Пр.пр. № 461/2008г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

от 25.03.2008г. прокурор Тихомир Гергов е образувал ДП срещу ИИ за 

престъпление по чл.227б, ал.1 от НК. С писмо от 30.05.2008г. ОП – 

Пазарджик е удължила срока за разследване с два месеца. С писмо от 

15.07.2008г. ДП е изпратено с мнение за спиране на основание чл.25, т.2 от 

НПК. С постановление от 22.07.2008г. прокурор Гергов е спрял НП на 

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

04.08.2008г. наблюдаващият прокурор е възобновил НП и е дал конкретни 

указания за изпълнение. С постановление от 27.08.2008г. делото отново е  

спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. С писмо от 

10.02.2009г. е поискана информация за това дали са налице данни за влизане 

на извършителя в страната. С писма от 30.05.2009г. и 30.10.2009г. е изисквана 
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същата информация. Получен е отговор, че няма данни лицето да е влязло в 

страната.  

 

Пр.пр. № 4255/2005г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

от 14.09.2005г. ОП – Пазарджик частично е прекратила досъдебното 

производство, водено срещу известни извършители за престъпление по 

чл.199, ал.1, т.2, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.63 от НК, като е изпратила делото по 

компетентност в РП – Пазарджик за извършено от тях престъпление по 

чл.198, ал.1, вр.чл.20, вр.чл.63 от НК. Делото е заведено в РП – Пазарджик на 

11.10.2005г. С постановление от 04.11.2005г. прокурор Даниела 

Петърнейчева  е прекратила частично НП спрямо две от обвиняемите лица. С 

постановление от 25.01.2006г. прокурор Петърнейчева е върнала 

предварителното производство за доразследване на ОСлС, като  е дала срок за 

неговото извършване от 30 дни. С писмо от 28.04.2006г ОСлС  е изпратила 

делото в РП – Пазарджик с мнение за спиране на основание чл.239, ал.1, т.3, 

вр.чл.22, ал.1, т.2 от НПК /отм./. С постановление от 28.04.2006г. прокурор 

Щерев е спрял НП. На 03.05.2007г. прокурор Латев е възобновил НП. С 

писмо от 27.02.2008г. делото е изпратено в РП – Пазарджик с мнение за 

предаване на съд. С постановление от 06.03.2008г. прокурор Латев е спрял 

НП. С писмо от 30.09.2008г. прокурор Латев е изискал изпращане на 

следственото дело от ОСС. Делото е било изпратено на 14.07.2009г. С 

постановление от 16.07.2009г. прокурор Латев е възобновил НП. На 

12.10.2009г. НП е изпратено в прокуратурата с мнение за съд. С 

постановление от 12.11.2009г. прокурор Латев е върнал ДП с дадени 

конкретни указания. 

 

Пр. пр. № 4957/1999г- по описа на РП – Пазарджик. Същата е 

заведена в РП – Пазарджик на 17.12.1999г. и е разпределена на прокурор 

Димитрия Ганчева. С постановление от 18.01.2000г. прокурор Ганчева е 

образувала следствено дело № 34/2000г. срещу известни извършители за 

престъпление по чл.198 от НК. Разследващ орган е следовател Александър 

Заев. С писмо от 31.01.2000г. разследващият орган е изпратил следственото 

дело в РП – Пазарджик с мнение за непровеждане на разследване. С писмо от 

07.02.2000г. е върнал в ОСС следственото дело за провеждане на 

разследването. От месец 02.2000г. до 08.06.2006г. няма други данни в РП – 

Пазарджик за движение на делото и в този период делото не е било 

спирано. На 08.06.2006г. преписка вх. №4957/1999г. е  преразпределена на 

прокурор Силвана Лупова. С писмо от 16.06.2006г. прокурор Лупова е 

изпратила напомнително писмо до ОСС – Пазарджик за искане на 

следственото дело. Със същото писмо ОСС и разследващия орган са 
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уведомени, че следственото дело се намира при тях. С писмо от 26.11.2007г. 

т.е. след една година и четири месеца ОСС и разследващият орган са 

изпратили в РП – Пазарджик следственото дело за възобновяване, тъй като 

същото било спряно. На 04.12.2007г. прокурор Лупова е уведомила 

разследващия орган, че следственото дело не е спирано и същото е върнато на 

ОСС за продължаване на разследването. Дадени са указания да се прецени 

дали няма условия за спиране на следственото дело. С писмо от 17.03.2008г. 

следственото дело е изпратено в РП – Пазарджик за спиране. С 

постановление от 25.03.2008г. прокурор Лупова е спряла производството по 

делото. С писмо от 29.05.2008г. разследващият орган е поискал 

възобновяване на следственото дело, което е възобновено с постановление на 

прокурор Лупова от 02.06.2008г. и изпратено на ОСС – Пазарджик. С писмо 

от 01.08.2008г. разследващият орган е изпратил в РП делото за доклад по 

чл.226 от НПК. С постановление от 06.08.2008г. прокурор Лупова е дала 

указание за провеждане на разследването и е върнала делото на разследващия 

орган. На същата дата прокурор Лупова е поискала от ОП – Пазарджик 

удължаване на срока за разследване. С писмо от 08.08.2008г. ОП е удължила 

срока на разследване с два месеца. С писмо от 06.08.2008г. разследващият 

орган е поискал отново указания от прокурора. С писмо от 08.08.2008г. РП е 

отговорила, че следствено дело е изпратено с постановление от 06.08.2008г. с 

указания. С писмо от 17.10.2008г. разследващият орган е изпратил 

следственото дело за доклад по чл.226 от НПК. С писмо от 13.10.2008г. 

прокурор Лупова е върнала следственото дело на ОСО, като е дала указание 

делото да бъде предявено на особен представител и да бъде изпратено на РП с 

мнение за прекратяване. На 21.10.2008г. ОСО е изпратил следственото дело с 

мнение за прекратяване. С постановление от 24.10.2008г. прокурор Лупова е 

прекратила следственото дело на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 

от НПК. 

 

Пр.пр. № 4511/1997г. по описа на РП – Пазарджик. С постановление 

от 28.09.1998г. прокурор Румяна Петрова е образувал ДП срещу ИИ за 

престъпление по чл.201, ал.1 от НК. С напомнително писмо от 23.06.2004г. 

прокурор Петрова  е изискала незабавното изпращане на досъдебното 

производство за служебна проверка в РП – Пазарджик. С писмо от 

01.04.2005г. и от 30.08.2005г. от ОСлС  - Пазарджик е поискано незабавното 

изпращане на ДП в РП – Пазарджик. Писмо със същото съдържание е 

изпратено в ОСлС на 10.02.2006г. На 16.06.2006г. прокурор Петрова е 

изпратила напомнително писмо, с което отново е поискано изпращането на 

НП в РП – Пазарджик. На 09.02.2007г. следственото дело е изпратено в РП – 

Пазарджик по тяхно искане. На 19.02.2007г. с постановление по реда на чл. 
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242 от НПК прокурор Петрова е дала указание следственото дело да 

приключи със заключително постановление в “най –кратък срок”. С писмо от 

22.11.2007г. делото е изпратено от ОСлС в РП – Пазарджик с мнение за 

спиране на основание чл.244, ал.1, т.3, вр.чл.25, т.2 от НПК. /девет месеца 

след дадените указания/. С постановление от 29.11.2007г. прокурор Р. 

Петрова е спряла НП на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК, като е посочила 

в постановлението за спиране, че е необходимо обвиняемият да бъде обявен 

за ОДИ.  

 

Спрени срещу неизвестен извършител : 

 

Пр.пр. № 3703/2007г. по описа на РП – Пазарджик. На 13.12.2007г. е 

започнато ДП от РПУ – Пазарджик срещу НИ за престъпление по чл.216, ал.1 

от НК. На 06.02.2008г. от  прокурор Сн. Стоянова е направено искане до ОП – 

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

07.02.2008г. ОП – Пазарджик е удължила срока за разследване с 60 дни, 

считано от 13.02.2008г. С писмо от 14.04.2008г. ДП е изпратено в РП – 

Пазарджик с мнение за спиране на основание чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от 10.05.2008г. прокурор Сн. Стоянова е спряла НП на 

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

27.10.2009г. прокурор Сн. Стоянова  е възобновила служебно НП. 

 

Пр.пр.№ 2497/08г.по описа на РП - Пазарджик, прокурор Недялко 

Латев. На 25.08.08г. в РП е входирано уведомление от РПУ-Пазарджик, че на 

18.08.08г. е започнато досъдебно производство № 1105/2008г. по описа на 

РПУ-Пазарджик  срещу неизвестен извършител, на основание чл.212,ал.2 от 

НПК за престъпление по чл.343,ал.1,б”б”, предл.2,вр.чл.342,ал.1 от НК. На 

03.10.08. е входирано предложение от разследващ полицай Крайчева за 

искане за продължаване срока на разследване с 2 месеца, считано от 

18.10.08г. На 06.10.08г. прокурор Латев е направил искане пред ОП-

Пазарджик по чл.234,ал.3 НПК, като е посочил необходимостта от 

предстоящо назначаване и изготвяне на авто – оценъчна експертиза. С 

писмо, входирано но 14.10.08г. искането е уважено и срокът е удължен с два 

месеца. Едва на 08.12.2008г. е назначена съдебно- оценъчната експертиза 

т.е. два месеца след искането за продължаване на срока. На 11.12.08г. е 

входирано ново предложение от разследващия полицай Крайчева за 

удължаване срока на разследване с още два месеца. На 12.12.08г. прокурор 

Латев е изготвил искане по чл.234,ал.3, изр.1-во от НПК до ОП-Пазарджик, 

което е уважено. Искането се обосновава с обстоятелството, че 

назначената авто –оценъчна експертиза все още не е изготвена от 
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вещото лице- инж. Мирчев. На 20.02.09г. ДП е постъпило в РП с мнение да 

бъде спряно наказателното производство на основание чл.244,ал.1,т.3 от 

НПК. С постановлението от 12.03.2009г. НП е спряно на основание 

чл.244,ал.1,т.3 НПК, поради необходимост да бъде разпитан свидетел 

очевидец, находящ се извън пределите на страната. В постановлението 

наблюдаващият  прокурор не е дал указания във връзка с издирването на 

лицето. С постановление от 09.11.09г. производството е възобновено. 

Постановлението е бланкетно и в него на се посочени основанията за 

възобновяване на производството. Също така не са дадени никакви 

указания до разследващия орган въпреки, че е определен срок на 

разследване от 60 дни.  

 

С цел подобряване на организацията по дела, чиито срок за разследване 

е удължаван от Главния прокурор на РБългария, и  по застрашените от 

изтичане на давностния срок дела срещу известен извършител, с 

разпореждане РП № 137/14.11.2008г. на И.Д. Административен ръководител 

при РП – Пазарджик – Георги Кацаров е разпоредено спрените досъдебни 

производства, по които е имало удължаване на срока за разследване от 

Главния прокурор, да бъдат проверени от наблюдаващите прокурори и се 

прецени възможността за възобновяването им.  

При наличие на законова възможност досъдебните производства да 

бъдат приключени по реда на „задочното” производство / в отсъствие на 

обвиняемия/. Разпоредено е също така, спрените досъдебни производства 

срещу известен извършител, чиито давностен срок изтича през 2009г. да 

бъдат проверени от наблюдаващите прокурори и да се прецени възможността 

за възобновяването им, като се обърне особено внимание на досъдебните 

производства с изтичащ давностен срок през първото тримесечие на 2009г. 

Работата по всички неприключили досъдебни производства срещу известен 

извършител към датата на разпореждането -14.11.2008г. да бъде максимално 

ускорена, с цел приключването им и внасянето в съда до 15.12.2008г. 

Разпореждането е сведено до знанието на всички прокурори от РП срещу 

подпис. 

 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства: 

 

Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока за разследване са 

общо 396 бр., от тях уважени – 395бр., неуважени – 1бр.  
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Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на 

срока за разследване до по –горестоящата прокуратура 395бр., от тях  

уважени – 394бр., неуважени – 1бр.            

Направените искания от наблюдаващите прокурори в РП – Пазарджик 

до Главния прокурор на РБългария са 3бр. Всичките са  уважени. 

 

Исканията за продължаване на срока за разследване се правят от 

прокурорите на РП-Пазарджик  в предвидения от закона срок и при наличие 

на правна и фактическа сложност на делото.  

         По някои от проверените на случаен принцип досъдебни производства 

се установи, че искания до горестоящата прокуратура за продължаване на 

срока на разследване, са направени не поради правна и фактическа 

сложност на делото по смисъла на чл.234, ал.3 от НПК, а поради 

несвоевременно указани и извършени действия по разследването. 

        Практически целесъобразно би било по досъдебните производства да 

бъдат изготвяни следствено – календарни планове, с цел постигане на 

ритмичност при извършване на действия по разследването и спазване на 

законоустановените срокове,  без да се налага тяхното продължаване. 

 

Наказателни производства на специален надзор. 

 

През 2008г. в РП – Пазарджик са наблюдавано 1 ДП на специален 

надзор.   

 

 В резултат на проверените на случаен принцип дела могат да бъдат 

направени следните изводи: Прокурорите в РП – Пазарджик се произнасят 

в предвидения в НПК едномесечен срок, с посочените в съответната част 

на акта изключения. 

 Организацията по контролиране на сроковете е следната: на всеки 

две седмици делата се докладват на прокурорите от служителите в  

деловодството на прокуратурата. Извършва се ревизия на сроковете и на 

указаните действия по разследването. Всеки месец, прокурорите докладват 

на Районния прокурор просрочените си дела и преписки, като  дават 

обяснения за причините за забавянето. Виновното неспазване на сроковете 

се санкционира от административният  ръководител при определяне 

размера на ДМС. 

  

         През 2008г. прокурорите при РП – Пазарджик стриктно са спазвали 

указанието на ВКП в изпълнение, на което са уведомявали Отдел 

„Международно – правно сътрудничество” при ВКП във всички случаи, 
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когато постарадал от престъплението или обвиняем е гражданин на чужда 

държава. 

 През 2008г. са изготвени три съдебни поръчки, като всичките са били 

изпълнени.  

Проблемът относно предложенията за изготвяне на молби за правна 

помощ е свързан предимно с относително дългия срок, необходим за 

изпълнение на поръчката, от една страна, и от друга, преклузивните срокове 

за разследване, по–конкретно с необходимостта от искания за удължаване на 

срока за разследване. 

В изпълнение на Заповед ОП № 31/06.07.2009г. на ОП – Пазарджик, 

прокурор Недялка Попова от ОП – Пазарджик и прокурор Георги Кацаров от 

РП – Пазарджик за времето от 06.07.2009г. до 24.07.2009г. са извършили 

ревизия в ОСО при ОП – Пазарджик на следствените дела, по следователи. 

Ревизията е обхващала три групи дела, намиращи се в отдела: 1.Дела, по 

които се извършват активни процесуално – следствени действия; 2.Спрени 

дела срещу известен извършител; 3.Спрени дела срещу неизвестен 

извършител. В работата си проверяващата комисия е проследила 

хронологията на действията на следователите по всяко дело, с оглед 

преценка налице ли са бездействия, некомпетентност и други нарушения. 

Комисията е акцентирала върху дела, застрашени от изтичане на давностния 

срок. В заключение комисията е достигнала до констатации за 

пропусната безвъзвратно възможност в голяма част от делата да се 

съберат навреме възможни доказателства и същите да се приключат. 

Била е установена ниска ефективност в работата на следователите при 

събиране на доказателства, по обявяване на издирваните обвиняеми за ОДИ, 

по следене на връщането на свидетелите в страна в случаите, когато са в 

чужбина. Така се е стигнало до забавяне на разследването с по седем, осем, 

десет и повече години. 

За документните престъпления е установено, че не са събрани 

своевременно писмените доказателства и не е съобразено, че има срок за 

съхранение на документи и архивиране.  

Дела, по които давностният срок е изтекъл, не са докладвани на 

наблюдаващия прокурор, за да се изпратят с мнение за прекратяване. 

Разследването по всички дела е продължило извън всякакъв 

разумен срок, което е показателно за бездействието, проявено от 

следователите по отношение своевременното приключване на делата. 

Предвид тези и някои други, упоменати в доклада за извършената 

ревизия констатации, проверяващата комисия е поставила под въпрос 

възможността да се възлагат на следователите нови дела за разследване по 

реда на чл.152 от ЗСВ, чрез възлагателно постановление на 
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Административния ръководител на Окръжна прокуратура, „тъй като е 

налице една неинициативност и незаинтересованост от изхода на 

делото, изразяваща се в несъбиране навреме  на доказателствата.”  

 Някои от наблюдателните преписки са непълни, което поставя 

прокурора в невъзможност да бъде в течение на разследването. Това би 

могло да бъде причина за неизвършено качествено разследване в резултат, на 

което възникват проблеми с доказване на обвинението, водещо до 

прекратяване на делото или до проблеми на по-късен етап, в съдебната зала. 

 

          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от РП – 

Пазарджик Справка № 3 по организацията на образуването и движението 

на досъдебните производства, отразяваща и индивидуалната натовареност 

на прокурорите. 

 

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

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2008г. са внесени в съда 688 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период 459бр., по образувани ДП в 

предходни години 229бр.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 50 бр., 

от тях върнати с разпореждане на съда -34бр., върнати с определение на съда – 

16 бр. 
Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 827 бр. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -264бр., от тях протестирани 16бр. 

Резултати от протеста -6бр. уважени,  10бр. неразгледани. 

- Оправдателни присъди по общия ред -31бр., от тях протестирани – 

27бр. Резултати от протеста 6бр. – уважени, 13бр.– неуважени и 8бр. 

-неразгледани. 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от 

НПК/ - 218бр., от тях протестирани 1бр. Резултат от протеста – 

неразгледан. 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 91бр. 

- Внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на 

досъдебното производство – 89бр. Одобрени от съда споразумения – 

86бр. Неодобрени и върнати на прокурора- 3бр. 
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          Внесени  през 2008г. в съда предложения по чл.375 от НПК за     

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а от НК – 76 бр. Решени от съда -60бр. От 

тях, уважени предложения от прокуратурата -48бр., оправдани -4бр., 

прекратени в предвидените от закона случаи – няма, върнати от съда 

предложения – 8бр. 

Участие в наказателни дела общо 707бр. 

 

Със Заповед РП № 2/03.01.2008г.на Районния прокурор на РП – 

Пазарджик, с оглед преодоляване влошените показатели по  постановени 

оправдателни присъди и върнати дела за допълнително разследване, е 

разпоредено сформиране на комисия в състав прокурор Г. Кацаров, прокурор 

Р. Петрова и прокурор Р.Бакарджиев, която да осъществява дейност по 

проверка и анализ на постановените оправдателни присъди и върнати за 

доразследване дела.  

Възложено е на административния секретар при РП – Пазарджик, 

считано от 01.12.2007г., да създаде досиета на всяко върнато дело от съда за 

допълнително разследване и всяка постановена оправдателна присъда, 

независимо дали е влязла в законна сила. Към досиетата следва да се прилагат 

копия от обвинителния акт и копия от съдебния акт, определение или присъда, 

ведно с мотивите. Незабавно след изготвяне на досието от административния 

секретар, комисията следва да изисква от прокурора, съставил обвинителния 

акт и прокурора явил се в съдебно заседание, становище. В петдневен срок 

станановището на комисията да се докладва на районния прокурор. В 

тридневен срок след окончателното изготвяне на досието от 

административния секретар, прокурорът автор на обвинителния акт и този, 

явил се в съдебно заседание, може да направи възражение по повод 

направените от комисията констатации, пред административния ръководител. 

Всеки последен четвъртък от месеца на общо събрание на прокурорите от РП 

– Пазарджик да се разглеждат изготвените през месеца досиета. 

Проверката на ИВСС установи, че тази заповед се спазва безусловно. 

Създадени са досиета на върнатите от съда дела за доразследване и на делата, 

по които са постановени оправдателни присъди. Същите са комплектовани по 

указания в заповедта начин.  

Изготвят се справки – анализи на тримесечие, шестмесечие, както и 

годишни такива на върнатите дела и на тези, по които са постановени 

оправдателни присъди, които бяха предоставени на проверяващия екип на 

ИВВС, за проверка. Така изготвените анализи се разглеждат на общо събрание 
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на прокурорите от РП – Пазарджик. Също така, провеждат се съвместни срещи 

със съда, съобразно решението на ВСС, които се протоколират. 

Причините за връщане на делата от съда могат да бъдат обобщени по 

следния начин: По-голямата част от делата се връща от съда поради допуснати 

грешки от технически характер – пропусната цифра, различно име или ЕГН, 

останали от предишен акт. По-малка част от делата се връща поради 

несъответствие между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния 

акт. Трета част се връща поради допуснато друго съществено процесуално 

нарушение / например липса на защита, когато тя е задължителна/. 

В анализите се подчертава и фактът, че част от делата са върнати от съда 

без основание – с указание за повдигане на друго обвинение, различно от това, 

което е било повдигнато, неправилна преценка на съда на данните по делото и 

други. 

С оглед обстоятелството, че актовете на съда не подлежат на 

инстанционен контрол, указанията на съда се изпълняват от прокуратурата.           

Уместно би било при бъдещи законодателни промени да се предвиди 

възможност за осъществяване на инстанционен контрол на тези съдебни 

актове. 

 

 На случаен принцип бяха проверени : 

 

 Пр.пр. № 879/1998г. СП -1/ 2008г. по описа на РП – Пазарджик. ДП 

е водено срещу ИИ за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.5 от НК. Делото е 

спирано и възобновявано. Последното постановление за възобновяване  е от 

10.10.2007г. Наблюдаващ прокурор Тихомир Гергов. С писмо от 10.12.2007г. 

делото е изпратено от ОСлС в РП – Пазарджик с мнение за прекратяване. На 

03.01.2008г. в съда е внесено за одобряване споразумение, с което страните 

са се съгласили  на обвиняемия да бъде наложено наказание “глоба в размер 

на  300 лв.” 

 

 Пр.пр. 3141/1999г. ПД 11/2008г. по описа на РП – Пазарджик.  ДП е 

водено за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.5 от НК. Делото е 

спирано и възобновявано. По предвидения от закона ред срокът за 

разследване е   удължаван. С писмо от 21.12.2007г. делото е  изпратено в РП 

– Пазарджик с мнение за съд. На 08.01.2008г. прокурор Кузманова е внесла в 

РС – Пазарджик обвинителен акт. Делото е  разгледано в съдебни заседания, 

както следва: на 28.02.2008г.; 27.03.2008г. и 07.04.2008г. Обявена е 

оправдателна присъда. 
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 Пр.пр. № 2806/2007г. по описа на РП – Пазарджик. ДП е образувано 

на 31.10.2007г. срещу ИИ за престъпление по чл.309, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от 

НК. Наблюдаващ прокурор – Георги Кацаров. С постановление от 

10.01.2008г. НП е спряно. Делото е  възобновено от прокурор Кацаров на 

28.01.2008г. С писмо от 18.03.2008г ДП е изпратено в РП – Пазарджик с 

мнение за предаване на съд на обвиняемите лица. С постановление от 

18.04.2008г. прокурор Кацаров е направил предложение до РС – Пазарджик 

да бъдат освободени обвиняемите от наказателна отговорност, като им се 

наложи административно наказание по чл.78а, ал.1 и ал.4 от НК. С решение 

от  10.06. 2008г. РС – Пазарджик е признал обвиняемите за невиновни и ги е 

оправдал по повдигнатите обвинения. На 11.06.2008г. от прокурор Стефка 

Димитрова е подаден протест до РС – Пазарджик срещу решението на съда 

по НАХД № 916/2008г. 

 

Пр.пр. № 2827/2006г. ПД 195/2008г. по описа на РП – Пазарджик. С 

постановление от 29.02.2008г. прокурор Снежана Стоянова е образувала ДП 

срещу ИИ за престъпление по чл.290, ал.1 от НК. С писмо от 30.04.2008г. 

делото е изпратено в РП – Пазарджик с мнение за предаване на съд на 

обвиняемото лице. На 16.05.2008г. прокурор Стоянова е внесла в РС – 

Пазарджик обвинителен акт. На 03.07.2008г. РС – Пазарджик е признал 

подсъдимия за невиновен.  На 10.07.2008г. прокурор Стоянова е депозирала 

чрез РС – Пазарджик до ОС – Пазарджик протест срещу постановената 

присъда. 

 

 Пр.пр. 877/2008г. СП – 24/2008г. по описа на РП – Пазарджик. БП е 

започнато на 23.03.2008г. срещу ИИ за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. 

На 27.03.2008г. в РС – Пазарджик е внесено за одобряване споразумение, с 

което страните се съгласяват на обвиняемите да бъде наложено наказание 6м. 

лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на 

наказанието да се отложи за срок от 3 години. 

 

 Пр.пр. № 5629/1993г. СП – 39/2008г. по описа на РП – Пазарджик. 

Делото е  образувано на 28.04.1994г. от прокурор Стефан Янев срещу ИИ за 

престъпление по чл.204, ал.1, б. “а” от НК. Делото е връщано за 

допълнително разследване, както и спирано и възобновявано. На 01.04.2008г. 

делото е  изпратено в РП – Пазарджик с мнение за предаване на съд на 

обвиняемата. Същото е заведено в РП – Пазарджик на 23.05.2008г. На 

28.05.2008г. в РС – Пазарджик е внесено за одобряване споразумение,  с 

което страните са се съгласила на обвиняемата да бъде наложено наказание 

“глоба” в размер на 300лв.  
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          Прокурорските дела се комплектоват с всички необходими материали, 

касаещи наказателното производство. В тях се прави отбелязване за датите 

на насрочените съдебни заседания и се съдържа информация относно 

приключване на делото. 

Предвид обсотятелството, че не е предвиден способ за служебно 

изпращане и прилагане към досието на преписи от присъди и решения на по – 

горестоящи инстанции, такива в малко случаи се прилагат към 

прокурорското дело.  Желателно е този въпрос да бъде регламентиран, което 

би улеснило прокурорите при окомплектоване на прокурорското дело в 

цялост и би им дало възможност за проследяване на цялостното развитие по 

конкретния казус с оглед запознаване със съдебната практика на по-

горестоящите съдебни инстанции. 

 

Установи се, че протестите се съхраняват в отделна папка, като по някои 

от тях не са приложени  „допълнителни съображения”. В бланкетните 

протести се съдържат забележки, че са изготвени преди написване на мотивите 

от съда. В същата папка се прилагат и протести срещу разпореждания и 

определения на съда. 

  Протестите са подавани в срок. 

   

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2008г. са приведени в изпълнение 752бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието - 5бр., с постановление на прокурора на основание чл.415 от 

НПК. 

По 83бр. от изпратените за изпълнение присъди не е получено 

своевременно потвърждение за начало на изпълнението, като наложените с 

тях наказания са: лишаване от права -21бр, обществено порицание -16бр., 

порбоция- 40бр. и лишаване от свобода -6бр. 

Неизпълнени са 26 присъди с наказание „Лишаване от свобода”, 1 

присъда с наказание „пробация” и 1 присъда с накзание „Лишаване от 

права”. 

Причина за неизпълнение на посочените присъди е обстоятелството, че 

осъдените лица не са издирени от органите на полицията на територията на 

РБългария.  

Всички осъдени, по разпореждане на прокуратурата, са обявени с 

телеграми за ОДИ. За осъдените, за които са събрани данни, че са напуснали 
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пределите на страната и че пребивават на територията на държава -членка на 

ЕС, са изготвени ЕЗА.  

За осъдените, за които са събрани данни, че са напуснали пределите на 

страната, но адресите им в чужбина не са установени са изготвени 

предложения до Главния прокурор на БРългария с оглед правомощията му 

по чл.23, ал.1, т.1 от ЗЕЕЗА, за изготвяне на искане за обявяване за 

международно издирване с цел арест и екстрадиция. 

Присъдите след постъпване в РП – Пазарджик се привеждат в 

изпълнение назабавно.  

Няма случаи на задържани осъдени лица на „Лишаване от свобода” над 

срока на присъдата. 

През 2008г. прокурорите при РП – Пазарджик са участвали в 222 

съдебни заседания по 174 производства във връзка с определяне на общо 

наказание на основание чл.25 от НК. 

РП – Пазарджик упражнява надзор за законност в ОЗ „СА” – гр. 

Пазарджик. Проверките в Арестните помещения се извършват ежемесечно 

по график, утвъден от Окръжния прокурор. За всяка проверка се съставя 

справка, в която подробно се отразяват резултатите от нея. 

Със Заповед № РП -014/13.10.2009г. на И.Ф. Административен 

ръководител на РП – Пазарджик Георги Кацаров, във връзка със Заповед № 

36/13.04.2007г. на Районния прокурор на РП – Пазарджик е определена 

прокурор Снежана Стоянова при РП – Пазарджик, която да продължи да 

отговаря по привеждане получените присъди и всички действия по тях в РП 

– Пазарджик, считано от 13.10.2009г. При отсъствие на прокурор Стоянова, 

същата следва да бъде замествана от прокурорите Васка Наскова и Стефка 

Димитрова. 

Надзорът по изпълнение на наказанията в РП – Пазарджик е на много 

–добро ниво. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2008г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е общо 

181. Предявени граждански искове от прокурор -1бр. Обжалвани съдебни 

решения от прокурор – 8бр. 

 През 2008г. гражданско – съдебният надзор е осъществяван съобразно 

изискванията на закона и разпоредбите и указанията на ВКП. Създадена е 

организация с назначени отговорници по надзора – прокурор Р. Петрова, 

прокурор Б. Панчов, прокурор С. Райкова и мл. прокурор Ат. Атанасов от РП 

– Пазарджик. Ежемесечно са изготвяни графици за явяване на всеки един от 

прокурорите по гражданските дела в РС – Пазарджик. Всеки един от 
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прокурорите е участвал в разискването на казусите по гражданските дела, 

като е подавал и искове и въззивни жалби. От РС – Пазарджик редовно са 

изпращани исковите молби и призовки за насрочване на делата, които се 

съхраняват в две отделни папки. При обявяване на решенията са изпращани 

обявления, също приложени в папките. 

 Води се тетрадка, в която се записва, по кои граждански дела са 

участвали прокурорите през годината. Има и отделна тетрадка, която се води 

редовно за гражданските дела по чл.2 от ЗОДВПГ срещу Прокуратурата на 

РБългария. За делата, водени по ЗОДВПГ, се съставят отделни досиета, 

съгласно Указание № 184/2002г. на ВКП. 

 Основно в делата по чл. 1 и 2 от ЗОДВПГ са участвали прокурорите С. 

Райкова, Р. Петрова, Ат. Атанасов и Б. Панчов, които са защитавали активно 

интересите на Прокуратурата на РБългария. Становищата им са съобразени с 

доказателствата по делата и изискванията на закона. Изготвените от тях 

жалби и писмени бележки са добре мотивирани. 

  

4. Надзор за законност 

 

 През 2008г. надзорът за законност се е осъществявал редовно от РП – 

Пазарджик. За целта е имало определени отговорници по надзора – 

прокурорите Т. Гергов, Г. Кацаров, Т. Петкова. За 2008г. има съставен план за 

работата по този надзор. 

 През 2008г. в РП – Пазарджик са получавани редовно протоколи и 

решения  от заседанията на Общински съвети Белово, Септември и Лесичево. 

Проверени са 26 преписки с протоколи на общинските съвети. 

 В изпълнение на плана по надзора за законност през 2008г. от РП – 

Пазарджик са извършени 6 бр. лични прокурорски проверки по реда на 

чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ. Справките за извършените проверки са изпращани в 

срок към по – висшестоящата прокуратура. 

 По материали от общонадзорни провреки е образувано и едно 

досъдебно производство по чл.220, ал.1 от НК, по което през 2009г. е внесен 

обвинителен акт в РС – Пазарджик и е постановена осъдителна присъда. 

 

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от РП – Пазарджик 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните  

   КОНСТАТАЦИИ: 
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   През 2008г. Районна прокуратура – гр.Пазарджик е работила в намален 

състав. Продължителното отсъствие на административния ръководител – 

Районният прокурор Николай Щерев, поради отпуск по болест е довело до 

необходимостта, същият често да делегира правата си по ръководство и 

надзор върху дейността на прокуратурата върху колеги прокурори. В 

повечето случаи упълномощен да изпълнява тези функции е бил прокурор 

Георги Кацаров, който от 17.09.2009г. официално е определен за И.Д. 

административен ръководител на РП – Пазарджик, с решение на ВСС от 

същата дата. Следва да се отбележи, че въпреки очерталите се сериозни 

затруднения в ръководството на прокуратурата, същата е била 

администрирана по добър начин  и е функционирала добре. 

   Констатира се, че в Районна прокуратура – гр.Пазарджик,  както и в тези 

в страната, проверени до настоящия момент от екипи на ИВСС, прокурорите 

и съдебните служители са прекомерно натоварени с регулярно изготвяне на 

справки и подаване на информация до по –горестоящи прокуратури, въпреки 

въвеждането в деловодната им дейност на УИС. Този факт би следвало да 

стои на вниманието на ВКП, с оглед необходимостта от облекчаване на 

работата на прокуратурите и насочване на вниманието им върху 

същинската им дейност. 

 

         Деловодните книги и регистри  в Районна прокуратура – гр.Пазарджик 

са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за организацията 

и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България и 

съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Записите в тях 

са извършвани редовно и правилно. Констатираха се някои дребни пропуски, 

които са посочени в съответния раздел на настоящия акт. 

   При дейността по извършените проверки по преписки, прокурорите при 

РП – Пазарджик спазват Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор 

на РБългария и са установили добро взаимодействие с разследващите органи. 

   Като цяло, досъдебните производства се разследват в предвидените в 

НПК срокове. Прокурорите от РП – Пазарджик се произнасят в предвидения 

в процесуалния закон едномесечен срок. 

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

 

   ПРЕПОРЪКИ: 
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  1.1.Да се въведат вътрешни разносни книги, в които срещу подпис на 

всеки 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. 

 

1.2.Да се въведе самостоятелен Дневник, в който да се вписва 

номерът на преписката, прокурорът, който е възложил проверката, 

срока за извършването й, както и датата на извеждане на 

постановлението, съгласно Указание № 281/08.12.2006г. на Главния 

прокурор на РБългария.  

 

1.3.Водените Дневници на спрените досъдебни производства срещу 

известен извършител и срещу неизвестен извършител да бъдат 

приведени в съответствие с изискванията, установени в Заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г. на Главния прокурор на РБългария.  

 

     1.4.Съдебните деловодители да  попълват стриктно всички графи във 

водените от тях  регистри и дневници. 

 

     2.Съдебните служители да подобрят дейността при изготвяне и 

предоставяне на справки и информация до различни органи и институции 

с цел недопускане на подаване на грешна такава. 

 

3.Да се подобри ефективността при упражняване на ръководство и 

надзор по досъдебното производство. Прокурорите своевременно да 

дават указания за извършването на необходимите действия по 

разследването и да правят искания за продължаване на срока на 

разследване до по –горестоящите прокуратури само при наличие на 

предпоставките, определени в НПК. 

 

4.Прокурорите при РП – Пазарджик да завишат вниманието и 

отговорността си при изготвянето на обвинителни актове и внасянето 

им в съда, с цел  намаляване  броя на върнатите от съда дела за 

доразследване и на оправдателните присъди. 

 

5.Прокурорите от РП-Пазарджик, неспазили законноустановените 

срокове за произнасяне по някои от досъдебните производства, да 

организират работата си по подобаващ начин, така, че да не допускат за 

в бъдеще  пропуски  от този  характер. 
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    6.Да се провеждат работни съвещания с разследващите органи и 

ръководителите на ОД МВР и на съответните полицейски 

подразделения за набелязване на мерки за подобряване на работата по 

досъдебните производства.  

          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 – гр.Пазарджик 

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.Пазарджик. 

          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 Районна 

прокуратура – гр.Пазарджик с резултатите от извършената планова проверка.  

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Пазарджик, за сведение. 

                     
            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 304/11.11. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

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

            7.Копия от документи, доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и др., 

които са били предмет на анализ в Акта.  

 

ИНСПЕКТОР:   
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      ВАСИЛ ПЕТРОВ 


