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Основание  на  проверката –  на  основание  чл.54  ЗСВ,  Годишната
програма  на  Инспектората  към  ВСС  за  2013г.  и  заповед  №  ПП-01-19/
19.03.2013г. на главния инспектор. 

Проверката  е  осъществена  от  екип  в  състав:  инспектор  Любомир
Георгиев с експерти Ана Рачева и Тихомир Троянов.

 Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  прокуратурата  и
следствения  отдел,  на  организацията  на  образуването  и  движението  на
преписките и делата в прокуратурата, делата в следствения отдел, както и
приключването  им  в  установените  срокове,  анализ  на  приключените
преписки  и  дела  в  прокуратурата  и  констатиране  на  противоречива
практика.  Предходната  комплексна  планова  проверка  на  Окръжна
прокуратура – гр.Ямбол е извършена от Инспектората към ВСС през 2008г.
Настоящата проверка обхваща периода - 2011г. и 2012г. 

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  годишните   отчетни   доклади   на  Окръжна  прокуратура  –
гр.Ямбол за 2011г.  и 2012г.,  на предоставените от Окръжна прокуратура
Ямбол  4 бр. справки за проверявания период, относно: организацията на
административната дейност на прокуратурата /справка №1/, организацията
на образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията
на  образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и  незабавни
производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка №
4/, както и справки за дейността на Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура Ямбол за 2011г. и 2012г. Справките съдържат информация за
основните показатели, по които се извърши проверката.

          Актът с резултатите от проверката се състои от две части:

1. Част  първа –  Проверка  на  Окръжна  прокуратура  Ямбол  /ОП
Ямбол/

2. Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура Ямбол /ОСлО към ОП Ямбол/
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ЧАСТ ПЪРВА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ

          І.  Проверка на организацията на административната
дейност на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.

         1. Щатна осигуреност.

Общ брой прокурори: 8

- от тях работили през проверявания период: 8

- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец

- няма.

Незаети щатни бройки за прокурори - няма

Администрация - общ брой служители - 16. Незаети щатове - 1.

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

КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата 

 От тях:

          Водени на основание ПОДАПРБ 

-Азбучник на обвиняемите лица;
-Азбучник на пострадалите лица;
-Азбучник за лица по обвинителни актове и споразумения;
-Азбучник за изпълнение на наказанията;
-Азбучник за молби и жалби;
-Насрещен азбучник за молби и жалби;

-Входящ дневник;

-Изходящ дневник;

-Докладна книга;

-Книга за приемане на веществените доказателства от разследващия
орган.
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-Книга за раздадените материали по ЗЗКИ

          Водени по указание на ВКП

  -Входящ  дневник  за  международна  правна  помощ,
екстрадиции и европейска заповед за арест;

  -Изходящ  дневник  за  международна  правна  помощ,
екстрадиции и европейска заповед за арест;

            -Дневник за делата по ЗОДОВ;
-Книга на дознателя;
-Книга на следователя;
-Прокурорска книга;
-Прокурорска книга за внесените споразумения в съда;
-Книга за изпълнение на наказанията;

      -Книга за предаване на веществени доказателства в ОС-Ямбол
при внасяне на ДП с акт

-Регистър на лицата с повече от две висящи дела;
-Разносна книга;

  -Регистър-досиета за постановените оправдателни присъди и
решения по актове, изготвени и внесени в Окръжен съд - Ямбол;

          -Регистър-досиета за прекратените и върнати от Окръжен съд 
– Ямбол дела, образувани по актове изготвени и внесени в Окръжен съд – 
Ямбол.

         Водени по собствена преценка

-Азбучник на оправдателни присъди, постановени спрямо лица
по отношение на които в хода на ДП е била взета МНЗС; на присъди и
определения, с които наложеното наказание е отложено по реда на чл.66 от
НК, постановени спрямо лица по отношение на които в хода на ДП е била
взета МНЗС и обвиняеми лица с взета в хода на ДП МНЗС, спрямо които
наказателното производство е прекратено от съда или прокурора;

-Регистър за участието на прокурор в производства по чл.28 по
ЗОПДИППД;

-Регистър  на  административните  преписки  и  досъдебни
производства по ЗОПДИППД;

-Административен дневник;
-Докладна книга към административен дневник;
-Дневник  за  жалби  до  Окръжен  съд  -  Ямбол  против

постановления за прекратяване и спиране на досъдебни производства от
ОП-Ямбол;

-Дневник за влезли в сила условни присъди и определения и
други наказания;

-Дневник на задържаните лица;
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-Регистър за възложени предварителни проверки по преписки;
-Дневник  лица,  на  които  е  постановено  УПО  с  наложена

пробационна мярка;
-Дневник за участието на прокурорите в  граждански дела;
-Дневник  за  участието  на  прокурорите  в   административни

дела;
-Дневник за участието на прокурорите във ВНОХД, ВЧНД и

ЧНД;
-Регистър на спрените ДП;
-Регистър на прекратените ДП;
-Книга за раздадени заповеди и разпореждания.

          Провери се Докладната книга за  предаване на материалите от
деловодството към прокурорите и обратно. Установи се, че същата се води
по  прокурори,  като  в  нея  се  отбелязват  номера  на  прокурорската
преписката,  датата  на  получаване  на  материалите  от  прокурора  срещу
подпис,  дата  на  връщане  на  материалите  в  деловодството,  подпис  на
служител  приел  преписката,  както  резултата  от  изпълнението  на
резолюцията на прокурора.

Воденето на останалите книги, регистри и дневници се проследи при
извършената  проверка  по  движението  на  конкретните  преписки  и  дела.
Установи  се,  че  същите  се  водят  много  добре  и  отговарят  на
изискванията на ПОДАПРБ и съответните указания на ВКП.

         3.Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Със заповед ОП № 148/21.10.2010 г.  на Окръжен прокурор на ОП
Ямбол е определена комисия, която да провери правилно ли се съхраняват
и  има  ли  доказателства,  по  отношение  на  които  не  е  направено
разпореждане  на  прокурора  или  същото  не  е  изпълнено,  за  периода  от
началото на 2007г. до края на 2009г. 

В ОП Ямбол не е определен служител, който да изпълнява функциите
и на завеждащ склад за веществени доказателства, както и не е определено
специално  оборудвано  помещение  -  склад  за  веществени  доказателства,
което  е  в  нарушение  на   Правилника  за  организацията  и  дейността  на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/.

 Въведени са специални дневници, с които се приемат веществените
доказателства от разследващите органи, както и дневник при предаването в
съда. 
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Описването,  съхранението,  връщането  и  унищожаването  на
веществените  доказателства  не  се  извършва  в  пълно  съответствие  с
разпоредбите на ПОДАПРБ. 

Не е създадена и организация за спазване разпоредбата на чл.110,
ал.5  от  НПК,  а  именно,   парите  и  другите  ценности,  иззети  като
веществени доказателства, да се предават за пазене в търговска банка,
обслужваща държавния бюджет, или в  Българската народна банка. 

4.Информационно обслужване, статистика и анализ.

ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

         правни програми : АПИС и СИЕЛА. На всички магистрати и
съдебни служители е осигурен достъп до програмите.

         деловодни програми : Унифицирана информационна система на
ПРБ, в изпълнение на заповед № 4160/17.12.2008 г. на Зам. главен прокурор
при ВКП.В ОП Ямбол няма самостоятелно създадени деловодни програми.

ОРГАНИЗАЦИЯ    на    дейността    по    водене    на
статистиката съгласно указанията на ВКП.
         Организацията  на  дейността  на  ОП Ямбол относно  водене  на
статистиката  се  осъществява  в  изпълнение  на  Указание  Изх.№
301/27.12.2007 г. на главен прокурор на Р.България, изм. и доп. с Указание
Изх.№  283/30.10.2008  г.  и  Заповед  ОП  №149/19.11.2008г.  на  окръжния
прокурор на ОП Ямбол

         АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ  на  прокуратурата /годишни
отчети, шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др./.

         Дейността на ОП Ямбол се отчита чрез изготвянето на ежемесечни,
тримесечни,  шестмесечни,  деветмесечни  и  годишни  справки,  отчети  и
анализи,  чийто  вид,  периодичност  и  съдържание  се  определят  от  ВКП,
ВАП и АП Бургас. 

 В началото на календарната година се изготвя заповед на Окръжния
прокурор на ОП Ямбол, с която се определят прокурорите по надзори и се
утвърждава  план за дейността на Окръжна прокуратура Ямбол по надзори,
включващ съответните срокове за изпълнението им. 

 През 2012 год. Окръжна прокуратура Ямбол е изготвила анализи на:
върнатите от съда дела за допълнително разследване; на влезлите в сила
оправдателни  присъди;  анализ  на  състоянието  и  противодействието  на
посегателствата срещу горския фонд;  анализ относно лица, срещу които
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има  образувани  3  и  повече  досъдебни  производства;  анализ  на
образуваните  преписки  и  досъдебни  производства  във  връзка  с
проведените местни и президентски избори през 2012 г. 

  През проверявания период на 2012 г., Окръжна прокуратура Ямбол е
изготвяла  справки  и  анализи  и  по  други  указания  на  Апелативна
прокуратура Бургас, както и на отделите при ВКП, като същите са почти
аналогични на изготвените през 2011 год.

  През проверявания период на 2012 г. в Окръжна прокуратура Ямбол
има  изготвен  и  утвърден  план  за  провеждане  на  квалификационни
мероприятия в съдебния район на Окръжна прокуратура Ямбол. 

          5.Принцип на случайния подбор при разпределение на
преписките и делата

          В изпълнение на Заповед ЛС № 6310/02.10.2007 г. на Заместника на
главния  прокурор  при  ВКП  г-н  Валери  Първанов,  със  Заповед  ОП  №
24/12.10.2007г. в ОП Ямбол е създадена организация, с която преписките
и делата се разпределят чрез предоставения от ВСС програмен продукт за
случайно разпределение на преписки и дела „Law Choice”.

Бяха изискани всички заповеди, действали в ОП Ямбол от момента
на въвеждането на случайното разпределение до момента на проверката.
Бяха   предоставени  13  такива  заповеди.  Последната  заповед  на
административния  ръководител  на  ОП  Ямбол  ОП  №  60/25.03.2013г. е
издадена на основание препоръките, дадени с протокол № 43/22.12.2011г.
на ВСС, Заповед № 36/09.01.2012г. на главния прокурор и инструкция № I
–  555/20.03.2012г.  В  тази  заповед  за  първи  път  се  включва  окръжният
прокурор  Георги  Ханджиев  в  17  от  групите  преписки  за  случайно
разпределение, където участва съответно с 30%, 50% и 100% натовареност.

  Административният ръководител на ОП Ямбол Георги Ханджиев
не  е  бил  включен  по  никакъв  начин  в  заповедите  за  случайно
разпределение  на  преписки  и  дела  за  целия  проверяван  период.При
проверка  в  архива  на  програмния  продукт  „Law Choice”  за  2011г.  и
2012г.,  предоставен  ни  от  ОП  Ямбол се  установи,  че  няма  записи
прокурор  Ханджиев  да  е  бил  определян  за  наблюдаващ  прокурор .В
същото  време  екипът  на  ИВСС  констатира,  че  през  2011г.  и  2012г.
същият е наблюдавал и се е произнасял по преписки и дела,  конкретно
посочени  в  съответните  раздели  от  акта.  В  предоставените  от  ОП
Ямбол справки № 2, № 3 и № 4 е отразено, че през проверявания период
прокурор  Ханджиев  е  наблюдавал,  както  следва:  през  2012г.-  12  бр.
преписки,  а  през  2011г.  -  449  бр.преписки;  през  2012г.  е  наблюдавал  8
досъдебни производства, а  през 2011г. – 10 досъдебни производства. През
2012г.  е  внесъл  в  съда  4  обвинителни  акта,  а  през  2011г.  е  внесъл  3
обвинителни акта, 2 споразумения и едно предложение по реда на чл. 375
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от НПК
  Този  пропуск  в  системата за  случайно  разпределение  не  е  бил

отразен  в  Доклада  на  АП  Бургас  за  резултатите  от  извършената
комплексна ревизия в ОП Ямбол за 2011г.,  независимо,  че на стр.  3 от
същия доклад са коментирани действащите към оня момент заповеди на
административния  ръководител  на  ОП  Ямбол  за  случайното
разпределение на преписките и делата. 
              При проведен разговор с административния ръководител, същият
заяви, че отклонението от принципа на чл. 9 от ЗСВ се е наложило, с цел
подобряване  организацията на  работа в  прокуратурата по  определени
категории дела с фактическа и правна сложност - най вече по чл. 248а,
ал.2 и чл.  242 от НК,които дела е  разпределял  сам на себе си.  Според
предоставени  от  прокурор  Ханджиев  данни,вследствие  на  тези  му
действия броят на обвинителните актове по горепосочените текстове
от НК се е повишил чувствително в периода 2010-2012г.

 Намирам за недопустими действията на прокурор Ханджиев по
приложение на чл.9 от ЗСВ,с които за сметка на целесъобразността е
заобиколил законосъобразността .        

         
         6.Заповеди и разпореждания :

         ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ   на административния

ръководител по организация на дейността на прокуратурата:

 - по указание на главния прокурор – 88 заповеди

 - по собствена преценка – 642 заповеди

В   изпълнение   на   административно–ръководната   си   дейност
окръжният  прокурор  е  издавал разпореждания и заповеди, свързани с
привеждане  на  работата  на  ОП  Ямбол  и  районните  прокуратури  от
съдебния район, в съответствие с указанията на ВКП и създаване на ясни
правила и конкретни задължения за всеки от работещите в прокуратурата,
например: 

Със  Заповед  ОП  №  167/14.11.2011г.  е  разпоредено
административните ръководители на районните прокуратури от съдебния
окръг да изпращат справки  по изпълнение на Инструкцията за поддръжка
и  използване  на  електронния  регистър  на  лица  с  неприключили
наказателни производства от 2010г. /Инструкция№ 1/ и на Инструкцията за
взаимодействие  между  ПРБ  и  МВР  при  разследване  на  две  и  повече
досъдебни производства,  образувани и  водени срещу едно  и  също лице
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/Инструкция  №  2/.  Определени  е  и  прокурор  от  ОП  Ямбол,  който  да
отговаря персонално за дейността на районните прокуратури, свързана с
досъдебните производства срещу лица с три и повече висящи дела.

Със Заповед ОП №121/04.07.2012г. е разпоредено не - по малко от
веднъж  на  три  месеца  да  се  извършват  проверки  на  преписките,
приключени от органите на МВР и други компетентни органи, по които не
са разкрити достатъчно данни за извършено престъпление, наблюдавани
като  първоинстанционна  прокуратура  от  ОП  Ямбол.  С  тази  заповед  е
разпоредено  също  и  веднъж  на  полугодие  да  се  извършват  проверки  в
низовите районни прокуратури по дейността, свързана с извършването на
предварителните проверки.

           Всички заповеди и разпореждания се връчват своевременно на
адресатите  срещу  подпис,  като  изпълнението  им  се  контролира  от
административния ръководител.

НАЛОЖЕНИ  НАКАЗАНИЯ  от  административния
ръководител  /чл.311,т.1 ЗСВ/ и предложения за поощрения /  чл.304,ал.1
ЗВС/.
            През проверявания период няма наложени наказания и предложения
за поощрения от административния ръководител на ОП Ямбол.

 

          7.Извършени проверки:

- по инициатива на административния ръководител;

Извършени проверки на основание чл.15, ал.1 от Инструкцията
за провеждане на предварителните проверки, приключени от органите на
МВР и другите компетентни органи по които не са разкрити достатъчно
данни за извършено престъпление.

Извършени  проверки,  на  основание  чл.15,  ал.2  от
Инструкцията  за  провеждане  на  предварителните проверки в  Районните
прокуратури  -  Ямбол,  Елхово  и  Тополовград,  относно  дейността  им  по
предварителните  проверки,  включително  и  законосъобразност  и
обоснованост на необжалваните откази за образуване на ДП, както и на
резолюциите  за  прекратяване  на  преписките,  поради  липса  на  данни за
извършено  престъпление  или  поради  изпращане  на  преписките  по
компетентност на съответния специализиран орган.
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          И  двете  проверки  са  възложени  със  Заповед  ОП  №
83/20.06.2011  г.  на  административния  ръководител  на  ОП  Ямбол  и  се
отнасят до първото тримесечие на 2012 год. Констатациите по чл.15, ал.1 и
ал.2  от  Инструкцията   са  изложени  писмено  до  административния
ръководител на ОП Ямбол, с копие до Апелативна прокуратура – Бургас с
писмо изх. № И-203/05.04.2012 год. 

      Проведени са  комплексни ревизии за  работата  на  Районните
прокуратури - Ямбол, Елхово и Тополовград през 2012г. 

          При извършената планова проверка от ИВСС на районните
прокуратури в Ямбол,Елхово и Тополовград, бяха изискани съответните
доклади от извършените ревизиите от прокурорите от ОП Ямбол и бяха
съпоставени обективните данни и констатациите,  направени в  тях,  с
установените факти и обстоятелства от екипа на Инспектората към
ВСС.  Констатира  се,  че голяма  част  от  допусканите  пропуски  в
работата  на  низовите  прокуратури  не  са  отразени  в  изготвените
доклади от комплексните ревизии. 

 -  проверки на Окръжна прокуратура от по-горни прокуратури 
         
         През 2012г. АП Бургас е извършила комплексна ревизия на ОП

Ямбол  за  дейността  й  през  2011  година.  Изготвен  е  Доклад,  който  бе
изискан  при  проверката.  Установи  се,  че  са  констатирани  пропуски,
допускани от прокурорите в работата им по конкретно проверени преписки
и дела. 

         Прокурорите от ОП Ямбол  са  запознати с  доклада от
ревизията на общо събрание и са набелязани мерки за отстраняване на
констатираните пропуски.

ІІ.  Проверка на организация по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

                    1. Общ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през  2012г. – 1068 /през
2011г. са 1099/.От тях през 2012г.

- новообразувани – 989 /през 2011г. – 1039/;
- образувани в предходни периоди – 79 / през 2011г. - 60/;

                   2. РЕШЕНИ – през 2012г. - общо 1055 /през 2011г. са 1088/. 

     От тях през 2012г:

           2.1. С  постановление за отказ да се образува досъдебно
производство през първото полугодие на 2012г. общ брой – 49 /през 2011г. -
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71/. От тях: обжалвани през първото полугодие на 2012г.- 3 постановления,
които са потвърдени, през 2011г. обжалвани - 6, от които 1 е отменено.

2.2.Образувани досъдебни производства: през 2012г. са общо
70, а през 2011г. - 57.

2.3.Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4
от  Инструкцията  за  провеждане  на  предварителни  проверки  №  И  89/
10.03.2011г./ - през 2012г. са общо 81, а през 2011г. – 116.

                         2.4.Прекратени с резолюция, съгласно  Указание И-
281/08.12.06 г. на главния прокурор на Република България по възлагането,
извършването и приключването на предварителните проверки, както и реда
за тяхното продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция № И
89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата. – през 2012г. са общо  8, а
през 2011г. - 11.

                    2.5.Преписки, изпратени за предварителна проверка – през
2012г. са общо 41, а през 2011г. - 25.

                    2.6.Преписки, по които прокурорът лично е извършил
предварителна  проверка   /чл.1,  т.6  от  Инструкция  № И  89/10.03.2011г./
-през 2012г. и 2011г. няма

3. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

3.1.  Инстанционни решения на  Апелативна прокуратура по
преписки  на  Окръжна  прокуратура, които  са  приключили  с
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през
2012г. са общо 26/  през 2011г. – 59/. От тях през 2012г.  8 са отменени, а
през 2011г. – 6.
                     3.2. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура по
преписки на Окръжна прокуратура, които са  приключили с  резолюции
по чл.4 и чл.5 от  Инструкция  № И 89/10.03.2011г. през 2012г. -  общо  1
/през 2011г. – няма/ 
                     3.3. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура  по
преписки на Районна прокуратура, които са приключили с постановление
за отказ от образуване на досъдебно производство  през 2012г. - общо
547, а през 2011г. - общо 255.  От тях отменени : -  33 през 2012г.,  а през
2011г.  - 23.

 3.4.  Инстанционни  решения  на  Окръжна  прокуратура   по
преписки на Районна прокуратура, които са приключили с  резолюции по
чл.4 и чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г.през 2012г. са общо 155, а
през 2011г. – 6.
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          3.5. Нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок
през целия проверяван перид - няма.

           4. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ  в края на 2012 г.
- няма.

        

На  случаен  принцип  бяха  проверени  преписки,  приключени  с
постановление  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство  през
2011г. и 2012г.: 

Пр.пр.  №  930/2010г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор  Лефтерова. Преписката  е  образувана  по  повод  изпратен  по
компетентност  от  ВКП  сигнал,  получен  в  ОП Ямбол  на  15.04.2010г.  С
постановление  от  29.04.2010г.  е  възложено  на  ОДМВР  Ямбол
извършването на предварителна проверка, с дадени конкретни указания и
срок  от  30  дни.  Срокът  по  проверката  е  удължаван  два  пъти  с  по  три
месеца.  Преписката  е  постъпила  в  ОП  Ямбол  на  01.10.2010г.  С
постановление  от  04.10.2010г.  е  отказано  образуване  на  наказателно
производство. С писмо от 30.12.2010г. АП Бургас е изискала от ОП Ямбол
преписката  за  извършване на служебна проверка,  където е  изпратена на
03.01.2011г.  С  постановление  от  11.01.2011г.  АП  Бургас  е  отменила
постановлението  на  ОП  Ямбол  и  е  върнала  преписката,  с  указания  за
образуване  на  досъдебно производство.  С постановление  от  19.01.2011г.
ОП Ямбол отново е отказала да образува досъдебно производство, поради
изтекла давност за наказателно преследване. С писмо от 20.01.2011г. АП
Бургас е уведомила ОП Ямбол, че делото е взето на специален надзор. С
писмо от 26.01.2011г.  ВКП  е уведомила ОП Ямбол, че ще осъществява
контрол по делото. С писмо от 31.01.2011г. ОП Ямбол е изпратила препис
от постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство на
ВКП.  С  писмо  от  11.03.2011г.  АП  Бургас  е  изискала  преписката  за
служебна проверка, където е изпратена на 14.03.2011г. С постановление от
18.03.2011г. АП Бургас е потвърдила постановлението на ОП Ямбол. 

При проверката на Пр.№ 1386/2010г. по описа на ОП Ямбол и Пр.№
1387/2010г. по описа на ОП Ямбол се установи, че същите са образувани
по  отделени  материали  от  сигнал  на  Н.  К.  В  постановление  от
29.04.2010г.  на  ОП  Ямбол,  с  което  е  възложено  на  ОДМВР  Ямбол
извършване на проверка, е разпоредено да се установи самоличността на
всеки един от визираните в сигнала земеделски производители, като за
всеки установен случай на подаване на заявление за плащане по СЕПП и
НД в ОАРА да се обособи отделна преписка /проверка/, като същите се
завеждат  под  нов  номер  в  прокуратурата  и  свързват  с  номера  на
преписка № 930/2010г. /образувани са общо 51 преписки /
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Пр.пр.  №  1746/2011г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор Георгиева. Преписката  е  образувана на 03.09.2011г.  по повод
изпратени от Агенция „Митници” АУАН. С постановление от 20.09.2011г. е
отказано образуване на наказателно производство. Срещу постановлението
е  подадена  жалба  на  14.10.2011г.  С  постановление  от  31.10.2011г.  АП
Бургас е отменила постановлението на ОП Ямбол и е върнала преписката
за извършване на проверка. С постановление от 07.12.2011г. ОП Ямбол е
възложила на РУП Ямбол извършване на проверка с  дадени указания и
определен  срок  от  30  дни.  Преписката  е  постъпила  в  ОП  Ямбол  на
12.01.2012г., с изпълнени указания. С постановление от 26.01.2012г. на ОП
Ямбол  е  образувано  досъдебно  производство  срещу  едно  лице  за
извършено престъпление по чл.242 ал.1 б.”а” от НК, като е определен срок
от два месеца за провеждане на разследването Досъдебното производство е
постъпило  в  ОП  Ямбол  на  23.04.2012г.  ОП  Ямбол  е  изготвила
споразумение с обвиняемия, което е внесено в ОС Ямбол на 25.04.2012г. С
протоколно определение от 02.05.2012г. по НОХД № 180/2012г. е одобрено
постигнатото споразумение. 

Пр.пр.  №  1967/2010г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор  Лефтерова. Преписката  е  образувана  по  повод  изпратен  по
компетентност  от  ВКП  сигнал,  получен  в  ОП Ямбол  на  20.10.2010г.  С
постановление  от  21.10.2010г.  е  възложено  на  ОДМВР  Ямбол
извършването на предварителна проверка, с дадени конкретни указания и
срок  от  30  дни.  Срокът  по  проверката  е  удължен  с  три  месеца.  С
постановление  от  31.01.2011г.  е  отказано  образуване  на  наказателно
производство. С писмо от 29.03.2011г. АП Бургас е изискала от ОП Ямбол
преписката  за  извършване на служебна проверка,  където е  изпратена на
30.03.2011г.  С  постановление  от  26.04.2011г.  АП  Бургас  е  отменила
постановлението  на  ОП  Ямбол.  С  писмо  от  09.05.2011г.  преписката  е
изпратена за проверка в ОДМВР Ямбол с указан срок за извършване един
месец.  С постановление от 24.06.2011г.  ОП Ямбол отново е  отказала да
образува досъдебно производство, поради липса на престъпление от общ
характер.  С  писмо  от  25.08.2011г.  АП Бургас  е  изискала  преписката  за
служебна проверка, където е изпратена на 29.08.2011г.  С постановление от
19.09.2011г. АП Бургас е потвърдила постановлението на ОП Ямбол. 

Пр.пр. № 84/2009г. по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор
Люцканов. Преписката е образувана на 16.01.2009г.  по повод сигнал от
Агенция  „Митници”  АУАН.  С  постановление  от  18.02.2009г.  е  отказано
образуване  на  наказателно  производство.  Въз  основа  на  извършена
инспекторска  проверка  по  указание  на  ВКП,  с  постановление  от
12.07.2012г.  АП  Бургас  е  отменила  постановлението  на  ОП  Ямбол  и  е
върнала  преписката  за  извършване  на  проверка.  След  извършена
допълнителна проверка, с постановление от 24.09.2012г. отново е отказано
образуването на досъдебно производство.
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Пр.пр.  №  598/2010г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор Лефтерова. Преписката е образувана на 18.02.2010г. по повод
изпратен  сигнал  от  ТД  НАП  Бургас.  С  постановление  22.02.2010г.
преписката  е  изпратена  за  проверка  на  ОДМВР  Ямбол.  Срокът  на
проверката  е  удължен.  Преписката  е  получена  на  15.06.2010г.  С
постановление  от  18.06.2010г.  е  отказано  образуване  на  наказателно
производство. С писмо от 12.06.2012г. АП Бургас е изискала преписката за
служебна проверка, където е изпратена на 02.07.2012г. С постановление от
15.07.2012г.  АП  Бургас  е  отменила  постановлението  на  ОП  Ямбол.  На
06.08.2012г. преписката е изпратена за допълнителна проверка на ОДМВР
Ямбол,  със  срок  30  дни.  Преписката  е  постъпила  в  РП  Ямбол  на
06.12.2012г.  С  постановление  от  07.12.2012г.  ОП  Ямбол  е  отказано
образуването  досъдебно  производство.  Констатира  се  неизпълнение  на
разпоредения  от  наблюдаващия  прокурор  срок  при  извършване  на
допълнителната проверка.

Пр.пр.  №  1230/2009г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор  Георгиев. Преписката  е  образувана  на  31.07.2009г.  по  повод
изпратен  сигнал  от  ТД  НАП  Бургас.  С  постановление  от  03.08.2009г.
преписката  е  изпратена  за  проверка  на  ОДМВР  Ямбол.  Срокът  на
проверката е удължен. Преписката е получена в ОП Ямбол на 25.11.2009г.
С  постановление  от  26.11.2009г.  е  отказано  образуване  на  наказателно
производство. С писмо от 12.06.2012г. АП Бургас е изискала преписката за
служебна проверка, където е изпратена на 02.07.2012г. С постановление от
27.06.2012г.  АП  Бургас  е  отменила  постановлението  на  ОП  Ямбол.  На
27.07.2012г. преписката е изпратена за допълнителна проверка на ОДМВР
Ямбол.  Срокът  на  проверката  е  неколкократно  продължаван.  С
постановление  от  30.01.2013г.  е  образувано  досъдебно  производство  и
същото  е  възложено  на  следовател  при  ОСлО  при  ОП  Ямбол.  На
26.03.2013г. е изпратено писмо за удължаване на срока за разследване. 

Пр.пр.  №  2476/2011г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор Лефтерова. Преписката е образувана на 23.11.2011г. С писмо от
14.12.2011г.  преписката  е  изпратена  за  проверка  на  ОДМВР Ямбол,  със
срок 2 месеца. Преписката е получена на 14.02.2012г. С постановление от
16.02.2012г. е отказано образуване на наказателно производство. С писмо
от 24.02.2012г.  АП Бургас  е  изискала преписката  за  служебна проверка,
където е изпратена на същата дата.  С постановление от 06.03.2012г. АП
Бургас  е  отменила  постановлението  на  ОП Ямбол.  С  постановление  от
13.03.2012г.  е  възложена  допълнителна  проверка,  със  срок  1  месец  и
преписката е изпратена на ОДМВР Ямбол. С постановление от 17.05.2012г.
на ОП Ямбол отново е отказано образуването на досъдебно производство.
Във  връзка  с  постъпила  жалба  преписката  е  изпратена  в  АП Бургас  на
11.06.2012г. С постановление от 19.06.2012г. е потвърдено постановлението
на ОП Ямбол. 
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Пр.пр.  №  2028/2011г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор Георгиева. Преписката  е  образувана по получен от  ВКП  на
14.10.2011г.  доклад  от  АФКОС.  С  постановление  от  31.10.2011г.  е
възложена  проверка  на  ОДМВР  Ямбол,  със  срок  1  месец.  С  писмо  от
12.12.2012г. наблюдаващият прокурор е  изискал незабавно преписката от
ОДМВР  Ямбол.  Същата  е  получена  в  ОП  Ямбол  на  19.12.2012г.  С
постановление  от  03.02.2012г.  е  отказано  образуване  на  наказателно
производство. При упражнен контрол, с постановление от 26.03.2012г. АП
Бургас  е  отменила  постановлението  на  ОП Ямбол.  С  постановление  от
04.04.2012г. ОП Ямбол е възложила допълнителна проверка, със срок 30
дни. Преписката е постъпила в ОП Ямбол на 08.05.2012г.  С постановление
от  29.05.2012г.  ОП  Ямбол  отново  е  отказала  да  образува  досъдебно
производство. С писмо от 02.07.2012г. преписката е изискана от АП Бургас
за служебна проверка, където е изпратена на 03.07.2012г. С постановление
от 22.08.2012г. на АП Бургас постановлението на ОП Ямбол е потвърдено. 

Пр.пр.  №  1230/2009г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор  Георгиев. Преписката  е  образувана  на  31.07.2009г.  по  повод
изпратен  сигнал  от  ТД  НАП  Бургас.  С  постановление  03.08.2009г.
преписката  е  изпратена  за  проверка  на  ОДМВР  Ямбол.  Срокът  на
проверката е удължен. Преписката е получена в ОП Ямбол на 25.11.2009г.
С  постановление  от  26.11.2009г.  е  отказано  образуване  на  наказателно
производство. С писмо от 12.06.2012г. АП Бургас е изискала преписката за
служебна проверка, където е изпратена на 02.07.2012г. С постановление от
27.06.2012г.  АП  Бургас  е  отменила  постановлението  на  ОП  Ямбол.  На
27.07.2012г. преписката е изпратена за допълнителна проверка на ОДМВР
Ямбол.  Срокът  на  проверката  е  неколкократно  продължаван.  С
постановление  от  30.01.2013г.  е  образувано  досъдебно  производство  и
същото  е  възложено  на  следовател  при  ОСлО  при  ОП  Ямбол.  На
26.03.2013г. е изпратено писмо за удължаване на срока за разследване. 

Пр.пр.  №  1839/2010г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор  Георгиев. Преписката  е  образувана  на  21.09.2010г.  по  повод
изпратен  сигнал  от  ТД  НАП  Бургас.  С  постановление  20.10.2010г.
преписката е изпратена за проверка на ОДМВР Ямбол, със срок 30 дни.
Срокът на проверката е удължен с три месеца. Преписката е получена в ОП
Ямбол  на  20.12.2010г.  С  постановление  от  21.01.2011г.  е  отказано
образуване  на  наказателно  производство.  С  писмо  от  12.06.2012г.  АП
Бургас е изискала преписката за служебна проверка. С постановление от
12.07.2012г.  АП  Бургас  е  отменила  постановлението  на  ОП  Ямбол.  На
27.07.2012г. преписката е изпратена за допълнителна проверка на ОДМВР
Ямбол,  със  срок  до  2  месеца.  Преписката  е  постъпила  в  ОП Ямбол на
29.01.2013г.  С  постановление  от  15.02.2013г.  е  образувано  досъдебно
производство  и  същото  е  възложено  на  следовател  при  ОСлО  при  ОП
Ямбол. 

15



Пр.пр.  №  1934/2012г.  по  описа  на  ОП  Ямбол,  наблюдаващ
прокурор Люцканов. Преписката е образувана на 12.06.2012г.  по повод
изпратени от Агенция „Митници” АУАН. С постановление от 22.06.2012г. е
отказано образуване на наказателно производство. Срещу постановлението
е подадена жалба на 04.07.2012г., изпратена на АП Бургас на 05.07.2012г. С
постановление от 19.07.2012г. АП Бургас е потвърдила постановлението на
ОП Ямбол. 

Бяха проверени още и следните преписки: 
пр.пр. № 2740/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Лефтерова;
пр.пр. № 254/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Георгиев;
пр.пр. № 2989/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Георгиев;
пр.пр. № 2743/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Илиев;
пр.пр. № 2949/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Илиева;
пр.пр. № 2873/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Георгиева;
пр.пр. № 1836/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Георгиева;
пр.пр. № 3189/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Люцканов;
пр.пр. № 3469/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Божидаров;
пр.пр. № 1333/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Божидаров;
пр.пр. № 1094/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Гоцев;
пр.пр. № 1837/2012г., по описа на ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор

Гоцев;

Констатира се, че проверките по преписките се възлагат съобразно
отмененото  Указание  №  281/08.12.2006г.  на  главния  прокурор  и
действащата  Инструкция  за  извършване  на  предварителни  проверки.
Констатираха се случаи, в които не се спазват указаните в съответните
постановления  на  прокурора  срокове,  но  извършената  проверка  е  в
рамките на нормативно уредения шестмесечен срок. Произнасянията на
прокурора  след  постъпване  на  преписката  в  прокуратурата,  са  в
установения  срок,  постановленията  са  мотивирани.  В  случаите  на
отмяна  от  по-горестоящата  прокуратура,  дадените  указания  се
изпълняват.
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     ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП Ямбол, на основание чл.54,  ал.1, т.2
ЗСВ

През  2012г.  в  ОП  Ямбол  са  наблюдавани   общо  306  досъдебни
производства,  от  които  образувани  през  проверявания  период  -  214,
образувани в предходни години  - 92. 

Решени  ДП  от  прокурор  -  232,  намиращи  се  при  прокурор  за
произнасяне в края на 2011г. - 13.

През  2011г.  в  ОП  Ямбол  са  наблюдавани   общо  306  досъдебни
производства,  от  които  образувани  през  проверявания  период   -  175,
образувани в предходни години  - 131. 

Решени  ДП  от  прокурор  -  248,  намиращи  се  при  прокурор  за
произнасяне в края на 2011г. - 11.

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

За  2012г.  ДП,  изпратени  на  разследващ  орган  -  5,  ДП,  по  които
прокурорът  е  извършил  необходимите  действия  -  1;  за  2011г.  ДП,
изпратени на разследващи орган - 5, ДП, по които прокурорът е извършил
необходимите действия - няма.

          През 2012г в ОП Ямбол има 1 наблюдавано бързо производство, /за
2011г. са 2/. Незабавни производства през проверявания период - няма.

    Спрените наказателни производства в ОП Ямбол през първото
полугодие  на  2012г.  са  общо  34,  от  които  спрени  срещу  неизвестен
извършител 31 и спрени срещу известен извършител 3.

    Спрените наказателни производства в ОП Ямбол през 2011г. са
общо  31,  от  които  спрени  срещу  неизвестен  извършител  30 и  спрени
срещу известен извършител 1.

Беше извършена проверка на произволно избрани спрени дела срещу
неизвестен извършител за  2011г. и 2012г.

ДП № 428/2011г. по описа на РУП Ямбол, пр.пр. № 448/2011г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на  17.03.2011г.  срещу  неизвестен  извършител  за

17



престъпление по чл.199 ал.1 от НК.  С постановление от 05.07.2011г.  на
прокурор Р.Лефтерова наказателното производство е спряно на основание
чл.244 ал.1 т.2 от НПК. След спиране на производството не са постъпвали
справки от разследващия орган относно резултатите от издирването. 

ДП № 1775/2010г. по описа на РУП Ямбол, пр.пр.№ 573/2011г. по
описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е  образувано  от  ОП
Ямбол на  26.05.2011г. срещу виновното лице за престъпление по чл.249
ал.1  от  НК.  С постановление  от  05.07.2011г.  на  прокурор Д.Люцканов
наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК.
След  спиране  на  производството  не  са  постъпвали  справки  от
разследващия орган относно резултатите от издирването. 

ДП  №  94/2011г.  по  описа  на  РУП  Тополовград,  пр.пр.№
1029/2011г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано от ОП Ямбол на  14.07.2011г. срещу неизвестен извършител за
престъпление по чл.243 ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление от 20.09.2011г.
на  прокурор  Д.Георгиева наказателното  производство  е  спряно  на
основание  чл.244  ал.1  т.2  от  НПК.  В  постановлението  за  спиране  се
съдържа указание към разследващия орган на всеки 4 месеца да изготвя
справка относно резултатите от провежданото издирване. След спиране
на производството не са постъпвали такива справки. 

ДП № 2/2011г. по описа на ОД МВР Ямбол, пр.пр.№ 2497/2010г. по
описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е  образувано  от  ОП
Ямбол на  03.01.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по
чл.244 ал.1 вр.чл.243 ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление от 25.03.2011г. на
прокурор Ж.Илиев наказателното  производство  е  спряно  на  основание
чл.244  ал.1  т.2  от  НПК.  В  постановлението  за  спиране  се  съдържа
указание към разследващия орган на всеки 4 месеца да изготвя справка
относно  резултатите  от  провежданото  издирване.  След  спиране  на
производството  не  са  постъпвали  справки  от  разследващия  орган
относно резултатите от издирването. 

ДП  №  271/2010г.  по  описа  на  РУП  „Тунджа”  Ямбол,  пр.пр.№
2092/2010г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за
престъпление по чл.343 ал.1 б.”В” вр.чл.342 ал.1 от НК. С постановление
от 13.01.2011г. на прокурор Е.Гоцев наказателното производство е спряно
на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. След спиране на производството не
са постъпвали справки от разследващия орган относно резултатите от
издирването. 

ДП № 1317/2011г. по описа на РУП Ямбол, пр.пр.№ 1948/2011г. по
описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е  образувано  от  ОП
Ямбол на 03.10.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по
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чл.249 ал.1 от НК.С постановление от 21.01.2012г. на прокурор Г.Георгиев
наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК.
След  спиране  на  производството  не  са  постъпвали  справки  от
разследващия орган относно резултатите от издирването. 

ДП  №  191/2011г.  по  описа  на  РУП  Тополовград,  пр.пр.№
1006/2012г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за
престъпление по чл.330 ал.1 от НК. С постановление от 16.03.2012г.  на
прокурор Р.Лефтерова наказателното производство е спряно на основание
чл.244 ал.1 т.2 от НПК. След спиране на производството не са постъпвали
справки от разследващия орган относно резултатите от издирването. 

ДП № 26/2012г. по описа на РУП Тополовград, пр.пр.№ 921/2012г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е  от  ОП Ямбол на
06.04.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.249 ал.1
от НК. С постановление от 07.06.2012г. на прокурор Димитър Люцканов
наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК.
След  спиране  на  производството  не  са  постъпвали  справки  от
разследващия орган относно резултатите от издирването.

ДП № 119/2012г. по описа на РУП Ямбол, пр.пр.№ 1303/2012г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на   23.01.2012г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл.330 ал.1 от НК. С постановление от 04.04.2012г.  на
прокурор Д.Георгиева наказателното производство е спряно на основание
чл.244  ал.1  т.2  от  НПК.  В  постановлението  за  спиране  се  съдържа
указание към разследващия орган на всеки 4 месеца да изготвя справка
относно  резултатите  от  провежданото  издирване.  След  спиране  на
производството  не  са  постъпвали  справки  от  разследващия  орган
относно резултатите от издирването. 

ДП № 192/2012г. по описа на РУП Елхово, пр.пр.№ 1818/2012г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на   23.05.2012г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.278г  от  НК.  С  постановление  от  04.06.2012г.  на
прокурор Ж.Илиев наказателното  производство  е  спряно  на  основание
чл.244  ал.1  т.2  от  НПК.  В  постановлението  за  спиране  се  съдържа
указание към разследващия орган на всеки 4 месеца да изготвя справка
относно  резултатите  от  провежданото  издирване.  След  спиране  на
производството не са постъпвали такива справки . 

От така извършената проверка се установи, че в постановленията
за спиране на наказателното производство на ОП Ямбол ,като цяло не се
съдържат указания към разследващия орган да бъдат изготвяни справки
за  резултатите  от  издирването  /изключение  правят  прокурорите
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Георгиева  и  Илиев/.  Такива  справки  не  се  намериха  по  нито  едно  от
проверените  спрени  дела  срещу  неизвестен  извършител.  Макар  и  да  е
отпаднало изискването наблюдаващият прокурор на 4 месеца да изпраща
напомнително  писмо  до  разследващия  орган,  считам,  че  това  е
необходима  форма  на  контрол  от  страна  на  прокуратурата  над
дейността на органите на МВР по спрени дела. Съобразно Указание на
ВКП №И-55/08г./допълнено от 20.03.2009г./,т.18:„Прокурорът,  който е
спрял  наказателното  производство,  продължава  да  упражнява
ръководство и надзор на работата по него”. При настоящата проверка
се установи, че не са предприети адекватни действия от страна на ОП
Ямбол в изпълнение на горното.

Извърши се проверка на спренитe дела през  2011г. и 2012г.  срещу
известен извършител 

ДП  №  11/2012г.  по  описа  на  БОП  –  МВР  Ямбол,  пр.пр.№
1487/2012г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 11.04.2012г. срещу известен
извършител за престъпление по чл.354а ал.1 от НК. С постановление от
22.10.2012г.  на  прокурор  Димитър  Люцканов наказателното
производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.
Видно  от  материалите  по  делото,  ненамереното  лице  е  обявено  за
общодържавно издирване. 

ДП  №  1104/2012г.  по  описа  на  Митница-Бургас,  пр.пр.№
2104/2012г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано от  ОП Ямбол на  27.07.2012г.  срещу известен извършител за
престъпление по чл.242 ал.1 б.”А” от НК. С постановление от 29.11.2012г.
на  прокурор Георги Георгиев наказателното производство е  спряно  на
основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. Видно от материалите по
делото, ненамереното лице е обявено за общодържавно издирване. 

ДП № 95/2006г. по описа на ОД МВР Ямбол, пр.пр.№ 634/2006г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано от ОП
Ямбол  на  26.09.2006г.  срещу  известен  извършител  за  престъпление  по
чл.255  ал.1  вр.чл.26  ал.1  от  НК.  С  постановление  от  02.12.2008г.  на
прокурор  при  ОП  Ямбол  наказателното  производство  е  спряно  на
основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. На 25.09.2012г. ОП Ямбол
възобновява делото, след като лицето е било намерено. С постановление от
08.11.2012г.  на  прокурор  Димитринка  Георгиева наказателното
производство отново е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от
НПК, след като лицето не е било намерено за провеждане на действия по
разследването. 
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ДП  №  445/2010г.  по  описа  на  РУ  Полиция  Елхово,  пр.пр.№
1050/2011г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 10.09.2010г. срещу известен
извършител за престъпление по чл.354а ал.3 т.1 от НК. С постановление от
20.12.2011г.  на  прокурор  Димитър  Люцканов наказателното
производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. На
25.09.2012г.  ОП  Ямбол  възобновява  делото,  след  като  лицето  е  било
намерено.  С  постановление  от  08.11.2012г.  на  прокурор  Димитринка
Георгиева  наказателното  производство  отново  е  спряно  на  основание
чл.244 ал.1 т.3 от НПК, след като лицето не е било намерено за провеждане
на действия по разследването. 

От така проверените дела са установява, че в постановленията за
спиране на наказателното производство срещу известен извършител на
ОП Ямбол не се съдържа указание към разследващия орган периодично да
бъде  уведомяван  наблюдаващия  прокурор  за  резултатите  от
провежданото  издирване.  Предвид  факта,че  така  спрените  дела  се
намират  при  прокурорите,  не  става  ясно  по  какъв  точно  начин  се
осъществява ръководство и надзор от страна  на РП Ямбол над органите
на полицията във връзка с работата им по тези дела.

 През 2012г.  са  прекратени  общо  104  ДП, от тях обжалвани пред
съда  -  4,  от  които 2 са  отменени.  Обжалвани  пред  горестоящите
прокуратури  - няма. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  -
5. Прекратени ДП поради изтекла давност - 12.

 През 2011г. са  прекратени  общо  116 ДП, от тях обжалвани пред
съда  -  3, които са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури
няма. Служебно отменени от  горестоящите прокуратури  - 3. Прекратени
ДП поради изтекла давност - 13.

 Извърши се проверка на случайно избрани прекратени досъдебни
производства през 2011г. и 2012г. срещу известен извършител, които не са
били обжалвани:

ДП  №  11/2010г.  по  описа   на  ОСлО  -  ОП  Ямбол,  пр.пр.№
1448/2010г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано от  ОП Ямбол на  08.07.2010г.  срещу известен извършител за
престъпление  по  чл.248а  ал.2  от  НК  .  С  постановление  на   прокурор
Георги  Ханджиев от  14.09.2010г.  наказателното  производство  е  било
спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. С постановление
на АП Бургас от 21.08.2012г. постановлението за спиране на ОП Ямбол е
било отменено, тъй като по делото не са се съдържали данни лицето да е
обявено  за  общодържавно  издирване.Апелативна  прокуратура Бургас
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обръща  внимание  на  наблюдаващия  делото  прокурор, че  е  изтекла
абсолютната  погасителна  давност  за  наказателно  преследване. С
постановление  на  прокурор  Георги  Ханджиев  от  10.09.2012г.  делото  е
прекратено поради изтекла абсолютна погасителна давност за извършеното
деяние, на основание чл.81 ал.3 вр.чл.80 ал.1 т.5 от НК и чл.243 ал.1 т.1
вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК  .  С  постановление  от  31.10.2012г.  АП Бургас
потвърждава акта на ОП Ямбол. Считам, че по постоящото производство
не  са  използвани  всички  възможностите,предоставени  от  НПК  за
своевременно приключване  на  наказателния  процес,  включително  и  при
условията на чл.269 ал.3 от НПК.

ДП № 39/2011г. по описа  на ОД МВР Ямбол, пр.пр.№ 6/2011г. по
описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е  образувано  от  ОП
Ямбол  на  09.03.2011г.  срещу  известен  извършител  за  престъпление  по
чл.248а  ал.2  вр.ал.1  от  НК.  С  постановление  на   прокурор  Димитър
Люцканов от  11.06.2012г.  наказателното  производство  е  прекратено
поради изтекла абсолютна погасителна давност за извършеното деяние, на
основание чл.81 ал.3 вр.чл.80 ал.1 т.5 от НК и чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1
т.1 от НПК . С постановление от 02.07.2012г. АП Бургас потвърждава акта
на ОП Ямбол.Считам,че  наблюдаващият делото прокурор е следвало да
прояви по-голямо усърдие и настойчивост за приключване на досъдебното
производство в законоустановените срокове . 

 ДП  №  3/2012г.  по  описа   на  ОСлО  -  ОП  Ямбол,  пр.пр.№
2441/2011г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано от  ОП Ямбол на  16.02.2012г.  срещу известен извършител за
престъпление по чл.252 ал.1 от НК. С постановление на  прокурор Живко
Илиев от  11.10.2012г.  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание чл.243 ал.1 т.1 и т.2 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

Д.П. № 3/2012г. по описа  на БОП-МВР Ямбол, пр.пр.№ 844/2012г.
на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано от ОП Ямбол на
20.02.2012г. срещу известен извършител за престъпление по чл.252 ал.1 от
НК.  С  постановление  на   прокурор  Димитринка  Георгиева от
15.05.2012г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243
ал.1 т.1  вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 99/2011г. по описа  на ОД-МВР Ямбол, пр.пр.№ 1722/2011г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано от ОП
Ямбол  на  07.09.2011г.  срещу  известен  извършител  за  престъпление  по
чл.242 ал.1 б.”а” от НК. С постановление на  прокурор Милен Божидаров
от  25.11.2011г.  наказателното  производство  е  прекратено  на  основание
чл.242 ал.6 от НК . 

Проверка  на  случайно  избрани  прекратените  досъдебни
производства  през  2011г.  и  2012г.,водени срещу  неизвестен
извършител,които не са били обжалвани.
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ДП № 1154/2011г. по описа  на РУП Ямбол, пр.пр.№ 1672/2011г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на   21.08.2011г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  постановление  на  прокурор  Георги
Ханджиев от  27.01.2012г.  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 25/2012г. по описа  на ОД МВР Ямбол, пр.пр.№ 955/2012г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда
на чл.212 ал.3 от НПК на  08.03.2012г. срещу неизвестен извършител за
престъпление по чл.244 ал.1 вр.чл.243 ал.2 т.2 от НК. С постановление на
прокурор Георги Георгиев от 16.03.2012г. наказателното производство е
прекратено  на  основание  чл.243  ал.1  т.1  вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК.
Досъдебното производство е продължило 6 работни дни.

ДП № 20/2012г. по описа  на РУП Тополовград, пр.пр.№ 716/2012г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда
на чл.212 ал.3 от НПК на  04.02.2012г. срещу неизвестен извършител за
престъпление  по  чл.115  от  НК.С  постановление  на  прокурор
Димитринка  Георгиева от  02.05.2012г.  наказателното  производство  е
прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 68/2012г. по описа  на РУП Стралджа, пр.пр.№ 1468/2012г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда
на чл.212 ал.3 от НПК на  09.04.2012г. срещу неизвестен извършител за
престъпление по чл.343 ал.1 б. „в” вр.чл.342 ал.1 от НК. С постановление
на  прокурор  Димитър  Люцканов  от  06.07.2012г.  наказателното
производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от
НПК. 

ДП № 24/2012г. по описа  на РУП Тополовград, пр.пр.№ 782/2012г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда
на чл.212 ал.3 от НПК на  10.02.2012г. срещу неизвестен извършител за
престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  постановление  на  прокурор  Живко
Илиев от  24.04.2012г.  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 9/2012г. по описа  на РУТП Бургас, пр.пр.№ 551/2012г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на   19.01.2012г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  постановление  на  прокурор Едмонд
Гоцев от  19.03.2012г.  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 69/2012г. по описа  на РУП Тунджа, пр.пр.№ 1531/2012г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на   18.04.2012г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  постановление  на  прокурор  Милен
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Божидаров  от 04.06.2012г.  наказателното производство е прекратено на
основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП  №  71/2012г.  по  описа   на  РУП  Тополовград,  пр.пр.№
1518/2012г.  по  описа  на  ОП  Ямбол.Досъдебното  производство  е
образувано  по  реда  на  чл.212  ал.3  от  НПК  на   13.04.2012г.,  срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл.115 от НК. С постановление
на прокурор Рени Лефтерова  от 06.08.2012г. наказателното производство
е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 960/2011г. по описа  на РУП Ямбол, пр.пр.№ 1170/2011г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на   30.06.2011г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  постановление  на  прокурор
Димитринка  Георгиева   от  20.09.2011г.  наказателното  производство  е
прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 1153/2011г. по описа  на РУП Ямбол, пр.пр.№ 1671/2011г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на   21.08.2011г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  постановление  на  прокурор  Георги
Ханджиев   от  21.11.2011г.  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 49/2011г. по описа  на РУП Тополовград, пр.пр.№ 351/2011г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда
на чл.212 ал.3 от НПК на  27.02.2011г. срещу неизвестен извършител за
престъпление по  чл.115 от НК. С постановление на  прокурор Димитър
Люцканов   от  16.06.2011г.  наказателното производство е  прекратено на
основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 944/2011г. по описа  на РУП Ямбол, пр.пр.№ 1153/2011г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.212  ал.3  от  НПК  на   28.06.2011г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  постановление  на  прокурор Едмонд
Гоцев от  20.07.2010г.  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

От  така  проверените  прекратени  срещу  неизвестен  извършител
дела се установява, че в по-голямата си част са били образувани и водени
по чл.115 от НК. След проведен анализ на данните от всички прекратени
дела  за  проверявания  период  се  вижда,  че  относителния  дял  на
прекратените  досъдебни  производства,  образувани  по  чл.115  от  НК
спрямо  останалите  прекратени  досъдебни  производства  за  други
престъпления през  проверявания период, е значителен - 55% за 2011г. и
63%  за  2012г. Този  факт  следва  да  се  отчита  при  определяне  на
реалната натовареност на ОП Ямбол.  
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          Бяха проверени  прекратените досъдебни производства за 2011г. и
2012г., които са били обжалвани и отменени:

ДП  №  177/2009г.  по   описа   на  ОД  МВР  Ямбол,  пр.пр.№
1309/2009г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано от  ОП Ямбол на  03.12.2009г.  срещу известен извършител за
престъпление по чл.256 ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление на прокурор
Рени Лефтерова от 13.01.2012г. наказателното производство е прекратено
на основание чл.243 ал.1 т.1 и т.2 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. След извършена
служебна проверка от Апелативна прокуратура-Бургас, с постановление от
27.07.2012г. е отменено постановлението на ОП Ямбол  за прекратяване на
наказателното производство  като незаконосъобразно и необосновано.От
АП  Бургас  са  дадени  конкретни  указания,  проведени  са  допълнителни
действия по разследването. С постановление от 04.10.2012г. на  прокурор
Лефтерова наказателното производство отново е прекратено на основание
чл. чл.243 ал.1 т.1 и т.2  вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК .

ДП № 75/1996г. по  описа  на СлО-ОП Ямбол, пр.пр.№ 662/1997г.
по описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано срещу
виновното длъжностно лице за престъпление по чл.282 ал.2 вр.ал.1 от НК.
След предоставяне на делото за проверка на ВСС през 2006г.,  същото е
било изгубено. С постановление от 07.10.2009г. делото е възстановено. С
постановление на  прокурор Димитринка Георгиева при ОП Ямбол  от
27.10.2009г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243
ал.1 т.3 от НПК. С определение № 183/2010г. на ОС Ямбол, потвърдено с
определение № 26/2010г. на АС Бургас, постановлението за прекратяване
на  наказателното  производство  е  отменено  като  постановено  при
непълнота на доказателствата. Проведено е допълнително разследване. С
постановление  на  прокурор  Димитринка  Георгиева  от  19.01.2011г.
наказателното производство отново е прекратено на основание чл.243 ал.1
т.1 вр.чл.24 ал.1 т.3 НПК. С определение № 126/11.02.2011г.г. на ОС Ямбол,
потвърдено  с  определение  №  10/17.03.2011г.  на  АС  Бургас,
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство  е
отменено като постановено при непълнота на доказателствата. Проведено е
допълнително  разследване.  С  постановление  от  04.04.2011г.  на
наблюдаващия  делото  прокурор,  делото  е  прекратено  за  трети  път,  на
основание  чл.243  ал.1  т.1  вр.чл.24  ал.1  т.3  НПК.  С  определение  №
390/03.05.2011г. на ОС Ямбол, потвърдено с определение № 29/22.06.2011г.
на  АС  Бургас,  постановлението  за  прекратяване  на  наказателното
производство е потвърдено.

ДП №  125/2011г.  по  описа  на РУП „Тунджа” Ямбол,  пр.пр.№
715/2011г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 08.05.2011г. срещу неизвестен
извършител за престъпление по чл.343 ал.1 б.”В” вр.чл.342 ал.1 от НК. С
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постановление  на  прокурор  Димитринка  Георгиева от  21.07.2011г.
наказателното  производство  е  прекратено  на  основание  чл.243  ал.1  т.1
вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. След обжалване, с определение на ОП Ямбол №
653/11.08.2011г.  постановлението  за  прекратяване  на  наказателното
производство на ОП Ямбол е отменено като постановено при непълнота на
доказателствата. Проведено е допълнително разследване. С постановление
от 08.12.2011г. на прокурор Георгиева наказателното производство отново е
прекратено на основание чл. чл.243 ал.1 т.1 и т.2  вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК .

ДП  №  19/2011г.  по   описа   на  ОСлО  -  ОП  Ямбол,  пр.пр.№
866/2011г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано  от  ОП  Ямбол  на  27.06.2011г.  срещу  виновното  лице  за
престъпление по чл.248а ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление на
прокурор Георги Георгиев от 20.03.2012г. наказателното производство е
прекратено  на  основание  чл.243  ал.1  т.1  вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК.  С
постановление на АП Бургас от 28.12.2011г. е отменено постановлението
на ОП Ямбол като необосновано. Проведено е допълнително разследване.
С  постановление  на  прокурор  Георгиев  от  20.03.2012г.  наказателното
производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от
НПК.  С  постановление  на  АП  Бургас  от  09.04.2012г.  е  потвърдено
постановлението на ОП Ямбол.
          ДП № 518/2010г. по  описа  на РУП  Ямбол, пр.пр.№ 1029/2010г. по
описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е  образувано  от  ОП
Ямбол на 29.04.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по
чл.343  ал.1  б.”В”  вр.чл.342  ал.1  от  НК.  С  постановление  на  прокурор
Димитринка  Георгиева от  15.03.2011г.  наказателното  производство  е
прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1  вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК.  След
обжалване,  с  определение  на  ОП  Ямбол  №  362/13.04.2011г.
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство  на  ОП
Ямбол  е  отменено  като  постановено  при  непълнота  на  доказателствата.
Проведено е допълнително разследване. С постановление от 18.11.2011г. на
прокурор Георгиева  наказателното производство отново е  прекратено на
основание  чл.  чл.243  ал.1  т.1  и  т.2   вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК.  След
обжалване, с определение на ОП Ямбол № 25/16.01.2012г. постановлението
за прекратяване на наказателното производство на ОП Ямбол е отменено
като  постановено  при  непълнота  на  доказателствата.  Проведено  е
допълнително разследване.  С постановление от 12.02.2013г.  на прокурор
Георгиева  наказателното  производство  е  прекратено  за  трети  път на
основание чл. чл.243 ал.1 т.1 и т.2  вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. След поредно
обжалване, с определение на ОП Ямбол № 52/13.03.2013г. постановлението
за прекратяване на наказателното производство на ОП Ямбол е отменено за
пореден път като необосновано. Срещу това определение на 19.03.2012г. е
изготвен частен протест от страна на ОП Ямбол.  По това наказателно
производство е постъпил сигнал в ИВСС !
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ДП № 28/2012г. по  описа  на РУ Полиция - Стралджа, пр.пр.№
537/2012г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 24.01.2012г. срещу неизвестен
извършител   за  престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  постановление  на
прокурор Георги Георгиев от 19.06.2012г. наказателното производство е
прекратено  на  основание  чл.243  ал.1  т.1  вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК.
Постановлението е обжалвано. С определение № 108/09.07.2012г.  на ОС
Ямбол,  потвърдено  с  определение  №  42/21.08.2012г.  на  АС  Бургас,
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство  е
отменено  като  необосновано  и  незаконосъобразно.  Проведено  е
допълнително разследване. С постановление на прокурор Георги Георгиев
от  22.03.2013г.  наказателното  производство   отново  е  прекратено  на
основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.

ДП № 176/2009г. по  описа  на ОДМВР Ямбол, пр.пр.№ 1749/2009г.
по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е  образувано  с
постановление  на  СГП  от  14.07.2009г.  срещу  виновните  лица   за
престъпление  по  чл.212  ал.5  вр.ал.3  вр.ал.1  вр.чл.18  ал.1  от  НК.  С
постановление  от  08.10.2009г.  делото  е  изпратено  в  ОП  Ямбол  на
основание  чл.36  ал.1  от  НПК.  С  постановление  на  прокурор  Едмонд
Гоцев от  28.07.2010г.  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание  чл.243  ал.1  т.1  вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК.  Постановлението  е
обжалвано.  С  определение  №  221/26.08.2010г.  на  ОС  Ямбол
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство  на  ОП
Ямбол  е  отменено  като  необосновано  и  незаконосъобразно.Проведено  е
допълнително разследване. С постановление на прокурор Едмонд Гоцев от
02.02.2011г. наказателното производство отново е прекратено на основание
чл.243  ал.1  т.1  вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК.  По  разпореждане  на  ВКП
Апелативна  прокуратура  Бургас  е  извършила  служебна  проверка  и  с
постановление  от  08.04.2011г.  е  потвърдила  обосноваността  и
законосъобразността на постановлението на ОП Ямбол. С постановление
от  13.06.2011г.  ВКП  отменя  постановлението  на  АП  Бургас  и  дава
задължителни  указания  на  ОП  Ямбол.  С  постановление  на  прокурор
Едмонд Гоцев от 02.11.2011г. наказателното производство е прекратено за
трети  път на  основание  чл.243  ал.1  т.1  вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК.
Постановлението е влязло в законна сила. 

ДП  №  54/2010г.  по   описа   на  ОД  МВР-ИП-Ямбол,  пр.пр.№
2136/2009г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано от ОП Ямбол на 05.03.2010г. срещу неизвестен извършител  за
престъпление по чл.255 ал.1 т.2 вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на
прокурор  Едмонд  Гоцев от  31.10.2011г.  наказателното  производство  е
прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1  вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК.  След
извършена  служебна  проверка  от  АП  Бургас,  с  постановление  от
20.07.2012г. е отменено постановлението за прекратяване на наказателното
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производство  на  ОП  Ямбол  като  необосновано  и  незаконосъобразно.
Делото  е  на  производство,  като  е  определен  срок  за  разследване  до
20.04.2013г. 

ДП  №  20/2012г.  по   описа   на  ОСлО-ОП-Ямбол  ,  пр.пр.№
1632/2012г.  по  описа  на  ОП  Ямбол. Досъдебното  производство  е
образувано от ОП Ямбол на 15.05.2012г. срещу известен извършител  за
престъпление  по  чл.248а  ал.2  т  от  НК.  С  постановление  на  прокурор
Димитринка  Георгиева от  25.10.2012г.  наказателното  производство  е
прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1  вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК.  След
извършена  служебна  проверка  от  АП  Бургас,  с  постановление  от
16.11.2012г. е отменено постановлението за прекратяване на наказателното
производство  на  ОП  Ямбол  като  необосновано  и  незаконосъобразно.
Проведено  е  допълнително  разследване,  като  с  постановление  от
12.02.2013г.  ОП-Ямбол е  внесла  делото  в  ОС Ямбол  с  предложение  по
чл.78а от НК. С протокол от 22.03.2013г. ОС Ямбол е прекратил съдебното
производство и е върнал делото  на ОП Ямбол.

ДП № 578/2010г. по  описа  на РУП Елхово, пр.пр.№ 1399/2010г. на
ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано с постановление на
ОП Ямбол от 26.11.2010г. срещу известен извършител  за престъпление по
чл.248 ал.3 вр.ал.2 от НК. С постановление от 26.09.2011г. на  прокурор
Едмонд  Гоцев наказателното  производство  е  прекратено  на  основание
чл.243 ал.1 т.1 и т.2 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. След извършена служебна
проверка  от  АП  Бургас,  с  постановление  от  17.11.2011г.  е  отменено
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство  на  ОП
Ямбол като незаконосъобразно.Проведено е допълнително разследване. С
постановление  от  18.05.2012г.  на  прокурор  Едмонд Гоцев  наказателното
производство  отново  е  прекратено  на  основание  чл.243  ал.1  т.1  и  т.2
вр.чл.24  ал.1  т.1  от  НПК.  След  извършена  служебна  проверка  от  АП
Бургас,с  постановление  от  11.07.2012г.  е  отменено  постановлението  за
прекратяване  на  наказателното  производство  на  ОП  Ямбол  като
незаконосъобразно.Констатацията  на  АП  Бургас  е,  че  не  са  изпълнени
дадените в предходното постановление задължителни указания. Проведено
е допълнително разследване. С постановление от 10.12.2012г. на прокурор
Едмонд Гоцев наказателното производство е прекратено  за трети път на
основание чл.243 ал.1 т.1 и т.2 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. След извършена
служебна  проверка  от  АП  Бургас,  с  постановление  от  15.01.2013г.  е
потвърдено  постановлението  за  прекратяване  на  наказателното
производство на ОП Ямбол.

ДП № 226/2011г. по  описа  на РУП Елхово, пр.пр. № 763/2011г. по
описа на ОП Ямбол. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл212  ал.3  от  НПК  на  18.05.2011г.  срещу  известен  извършител   за
престъпление по чл.252 ал.1 от НК. С постановление от 16.03.2012г.  на
прокурор Димитринка  Георгиева наказателното  производство  е
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прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 и т.2 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. След
извършена  служебна  проверка  от  АП  Бургас,с  постановление  от
28.06.2012г. е отменено постановлението за прекратяване на наказателното
производство  на  ОП  Ямбол  като  постановено  при  непълнота  на
доказателствата. Проведено е допълнително разследване. С постановление
от 14.02.2013г. на прокурор Георгиева, наказателното производство отново
е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 и т.2 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.  

 
През  проверявания  период  е  нисък  процента  на  обжалваните

постановления  за  прекратяване  на  наказателното  производство/през
2012г. от общо 104 ДП са обжалвани 4, т.е. 3,8%, а през 2011г. от общо
116 ДП са обжалвани 3, т. е. 2,6%/ .Отменените постановления от съда
и  от по-горестоящата прокуратура са,  както следва:   през  2011г. от
обжалваните  3 пред съда,  всичките са отменени, т.е.  100% ,други  3 са
служебно отменени от по-горестоящата прокуратура.  През  2012г. от
общо обжалваните пред съда  4, 2 са отменени,  т.е. 50%,  и други  5 са
служебно отменени.

Повече от половината от обжалваните отменени постановления
за прекратяване на наказателното производство са били наблюдавани от
прокурор Димитринка  Георгиева  и  прокурор  Едмонд  Гоцев. От
направената проверка по конкретни дела се установи, че по четири от
досъдебните  производства,наблюдавани  от  тези  прокурори,  съдът  и
горестоящите  прокуратури  повече  от  веднъж  са  отменяли
постановленията  на  прокурора  за  прекратяване  на  наказателното
производство и са връщали делата за събиране на нови доказателства.  

Високият  процент  отменени  постановления  за  прекратяване  на
ДП, както от съда,  така и от горестоящите прокуратури показва,  че
голям брой от постановените прокурорски актове не са били обосновани
и законосъобразни.  Отмяната на прокурорските актове и връщането
на  делата  за  събиране  на  нови  доказателства  и  извършването  на
действия  по  разследване,  които  са  могли  да  бъдат  планирани  и
проведени  при  първоначалното  разследване,  води  до  неоснователно
забавяне движението на делата.

             Възобновени наказателни производства през 2012г. - 14. От тях
водени срещу неизвестен извършител - 9, срещу известен извършител - 5.

 Възобновени наказателни производства през 2011г. -  18.  От тях
водени срещу неизвестен извършител - 17, срещу известен извършител - 1.

Удължаване  на  срока  на  разследване  по  досъдебните
производства :
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Изготвени  предложения  от  разследващите  органи  до
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока
на разследване за 2012г. общ брой - 43. Всички са уважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока  на  разследването  до  административния  ръководител  на
съответната  прокуратура  за  2012г.  общ  брой  -  106.  Всички  са
уважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока  на  разследването  до  административния  ръководител  на  по-
горестоящата прокуратура за 2012г. общ брой- 41. Всички са уважени.
         Изготвени  предложения  от  разследващите  органи  до
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока
на разследване за 2011г.  общ брой - 62. Всички са уважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока  на  разследването  до  административния  ръководител  на
съответната  прокуратура  за  2011г.  общ  брой  -  103.  Всички  са
уважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока  на  разследването  до  административния  ръководител  на  по-
горестоящата прокуратура за 2011г. общ брой- 54. Всички са уважени.

При проверката на конкретни досъдебни производства се установи,
че  исканията  за  удължаване  на  срока  на  разследване  до
административния  ръководител  на  съответната  прокуратура  и  до
ръководителя  на  горестоящата  прокуратура  се   изготвят  съобразно
изискванията на НПК.

Наказателни производства на специален надзор.
През проверявания период, делата на специален надзор са 2. 

Пр. пр. № 616/2009г. по описа на ОП Ямбол, /ДП № 32/2010г.
по  описа  на  ОСлО  ОП  Ямбол/,  наблюдаващ  прокурор  Димитър
Люцканов. Досъдебното производство е образувано с постановление
на  прокурор  от  31.03.2010г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл.282,  ал.1 от НК.  С постановление на ОСлО при
ОП  Ямбол  от  03.06.2011г.  е  повдигнато  обвинение  на  едно  лице  за
престъпление по чл. 282, ал. 3, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.
На 06.06.2011г. делото е изпратено в ОП Ямбол с мнение за предаване
на съд. На 08.07.2011г.  делото е внесено в ОС Ямбол с обвинителен
акт-ПД  №  22/2011г..  На  21.01.2013г.ОС-Ямбол  издава  оправдателна
присъда  срещу  подсъдимия.  На  28.01.2013г.  е  внесен  протест  от
наблюдаващия прокурор срещу оправдателната присъда на ОС Ямбол,
който към момента е неразгледан.
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Пр.пр. № 1849/2012г. по описа на ОП-Ямбол, ДП № 57/2012г.
по  описа  на  НСлС  София,  наблюдаващи  прокурори  Георги
Ханджиев  и  Милен  Божидаров.  Досъдебното  производство  е
образувано  от  прокурор  в  ОП  Ямбол  след  самосезиране,  на
05.06.2012г.,  срещу  неизвестен  извършител  за  престъпление  по  чл.
333, във връзка с чл. 330, ал. 3, предл. 1, във връзка с ал. 2, т. 1 от НК. С
постановления на НСлС София от 08.01.2013г. и 16.01.2013г. са повдигнати
обвинения на две лица за престъпление по чл.338, ал.3,  вр.  ал.1 от НК.
След предявяване на разследването на 04.02.2013г. делото е изпратено в ОП
Ямбол, с мнение за предаване на съд.

          Към момента на проверката прокурорите в ОП Ямбол наблюдават 66
досъдебни производства.  

Провериха  се  на  случаен  признак  дела,  намиращи  се  при
прокурорите в ОП Ямбол за решаване

Пр.пр. № 235/2013г. по описа на ОП Ямбол, ДП № 134/2013г. по
описа на РУП Ямбол, наблюдаващ прокурор Георгиева.  Досъдебното
производство е образувано на основание чл.212 ал.2 от НПК с извършен
разпит на свидетели на 04.02.2013г. Делото е постъпило на 20.03.2013г. с
мнение за предаване на съд на обвиняемо лице.

Пр.пр. № 1502/2012г. по описа на ОП Ямбол, ДП № 141/2012г. по
описа на РУП Ямбол, наблюдаващ прокурор Люцканов.  Досъдебното
производство е образувано на основание чл.212 ал.2 от НПК с извършен
разпит на свидетели на 14.04.2012г.  срокът на разследването е удължен  4
пъти общо със седем месеца. Делото е постъпило на 11.01.2013г. с мнение
за предаване на съд на обвиняемо лице. Към момента делото все още е за
решаване при наблюдаващия прокурор. 

Пр.пр. № 1954/2010г. по описа на ОП Ямбол, ДП № 78/2011г. по
описа на ОДМВР Ямбол, наблюдаващ прокурор Божидаров.  Делото е
постъпило  на  07.03.2013г.  с  мнение  за  предаване  на  съд  на  обвиняемо
лице. С протокол от 19.03.2013г. е предявено разследването на повереника
на пострадалите. 

Пр.пр. № 2115/2009г. по описа на ОП Ямбол, ДП № 167/2009г. по
описа на РУП Ямбол, наблюдаващ прокурор Люцканов. Досъдебното
производство  е  образувано  на  основание  чл.212  ал.1  от  НПК  с
постановление  от  15.12.2009г.  за  престъпление  по  чл.252  ал.1  от  НК
Срокът на разследването е продължаван 4 пъти, считано до 15.06.2010г. С
постановление  от  28.09.2010г. наказателното  производство  е  спряно
поради ненамерен свидетел. Делото е възобновено на 09.03.2012г. Срокът
по  делото  е  удължаван  четири  пъти  с  по  два  месеца,  считано  до
09.11.2012г. Делото е постъпило в прокуратурата на 28.11.2012г. с мнение
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за предаване на съд на обвиняемо лице. Към момента делото все още е за
решаване при наблюдаващия прокурор.В нарушение на разпоредбата на
чл.244, ал.8 от НПК наблюдаващият прокурор е възобновил делото 1 г. и
6 м.след спирането му. 

Пр.пр. № 31/1997г.  по описа на ОП Ямбол, ДП № 30/1997г.  по
описа  на  ОСлО  ОП  Ямбол,  наблюдаващ  прокурор  Люцканов.
Досъдебното производство е образувано на 20.01.1997г. за престъпление
по  чл.  196а  ал.1  т.4  вр.  чл.195  ал.1  т.4от  НК.  С  постановление  от
10.08.2007г.,  делото  е  спряно  поради  неразкриване  на  извършителя  и  е
изпратено в ОДМВР Ямбол за продължаване на действията по разкриване
на извършителя. Делото е изискано с писмо от 12.02.2013г., като липсват
данни  за  новооткрити  обстоятелства  относно  авторството  на  деянието.
Делото е  постъпило на  26.03.2013г. с  мнение за прекратяване,  тъй като
предвидената от закона давност е изтекла на 20.01.2013г. 

Констатацията от извършената проверка на гореописаните дела
на производство е, че повечето досъдебните производства се разследват
в  предвидените  в  НПК  срокове.  Установиха  се  две  досъдебни
производства,  по  които  прокурор  Люцканов  не  се  е  произнесъл  в
предвидения в процесуалния закон едномесечен срок.
         В ОП Ямбол не се  изпълняват  методическите указания на главния
прокурор на Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите
действия  по  чл.226  НПК  преди  предявяване  на   разследването  -  не  се
прилагат изискващите се протоколи за проведен доклад.
        По проверените досъдебни производства се  установи спазване
разпоредбите на чл. 219, ал.1 от НПК. 
        Изходящият номер и дата на част от прокурорските актове се
поставят  от  прокурора,  което  е  в  нарушение  на  чл.  39,  ал.2  от
Инструкцията  за  деловодната  дейност  и  документооборота  в
Прокуратурата на Република България.

 ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание
чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

     1.Наказателно-съдебен надзор
   

        През 2012г.  са  внесени в съда 51  обвинителни акта.  От тях,  по
образувани  ДП  през  проверявания  период  -  34, по  образувани  ДП  в
предходни години - 17. 
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    Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 3,
от които върнати с разпореждане на съда -3, протестирани - 2, като един е
уважен.

    Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 38. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред -6, от тях протестирани- няма
- Оправдателни присъди по общия ред -  1,  която е протестирана и

протеста не е уважен.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и

сл.от НПК/-11, от тях протестирани няма
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и

сл.от НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие - 20.

        През  2011г.  са  внесени в съда  50 обвинителни акта.  От тях,  по
образувани  ДП  през  проверявания  период  -  27, по  образувани  ДП  в
предходни години - 23. 

    Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 5,
от които върнати с разпореждане на съда -3 /протестирани - 2, които са
неуважени/, върнати с определение на съда  - 2.

    Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 35. От тях :
- Осъдителни  присъди  по  общия  ред  -  14,  от  тях  протестирани-

няма.
- Оправдателни присъди по общия ред -  1,която е  протестирана –

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

сл.от НПК/ - 11, от тях протестирани  - няма
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и

сл.от НПК/ - няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие  - 9

Бяха  проверени  на  случаен  принцип  дела  с  внесени  обвинителни
актове. Движението им се проследи и по Книгата за обвинителните актове.

ПД № 24/2011г.,  пр.пр.№ 689/2011г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№ 29/2011г. по описа на СБОП Ямбол/, наблюдаващ прокурор Илиев.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  13.07.2011г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.354а, ал.2 вр ал.1
от  НК,  който  е  внесен  в  ОС Ямбол на  19.07.2011г.  С  Разпореждане  №
634/22.07.2011г.  по  НОХД  №  345/2011г.  съдебното  производство  е
прекратено  и  делото  е  върнато  на  прокуратурата  за  допълнително
разследване, като е постъпило в ОП Ямбол на 17.08.2011г. С постановление
от 23.08.2011г. делото е изпратено за допълнително разследване, с дадени
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конкретни указания. Делото е постъпило в прокуратурата на 03.09.2011г.
Изготвен  е  нов  обвинителен  акт  срещу  едно  лице  за  престъпление  по
чл.354а, ал.2 вр ал.1 от НК, който е внесен в ОС Ямбол на 15.09.2011г.  С
протоколно  определение  по  НОХД  №  428/2011г.  ОС  Ямбол  е  одобрил
постигнато споразумение. 

ПД № 28/2011г.,  пр.пр.№ 1602/2011г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№ 31/2011г.  по описа на РУП Елхово/,  наблюдаващ прокурор Гоцев.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  18.08.2011г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.249, ал.1 от НК,
който  е  внесен  в  ОС  Ямбол  на  19.08.2011г.  С  Разпореждане  №
698/13.09.2011г.  по  НОХД  №  414/2011г.  съдебното  производство  е
прекратено  и  делото  е  върнато  на  прокуратурата  за  допълнително
разследване.  Срещу  разпореждането  е  подаден  частен  протест  от
наблюдаващия  прокурор,  който  не  е  уважен.  С  постановление  от
28.10.2011г.  делото  е  изпратено  на  РУП  Елхово  за  допълнително
разследване,  с  дадени  конкретни  указания.  Делото  е  постъпило  в
прокуратурата  на  11.11.2011г.  Изготвен  е  нов  обвинителен  акт,  който  е
внесен  в  ОС  Ямбол  на  14.11.2011г.   С  протоколно  определение  от
10.02.2012г.  по  НОХД  №  510/2011г.  ОС  Ямбол  е  одобрил  постигнато
споразумение. 

ПД № 3/2011г.,  пр.пр.№ 2140/2010г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№ 1566/2010г. по описа на РУП Ямбол/, наблюдаващ прокурор Илиев.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  19.01.2011г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.354а, ал.2 т.4 вр.
ал.1 от НК, който е внесен в ОС Ямбол на 28.01.2011г. С Разпореждане №
122/09.02.2011г.  по  НОХД  №  59/2011г.  съдебното  производство  е
прекратено  и  делото  е  върнато  на  прокуратурата  за  допълнително
разследване, като е постъпило в ОП Ямбол на 23.02.2011г. Изготвен е нов
обвинителен акт, който е внесен в ОС Ямбол на 10.03.2011г. С протоколно
определение  по  НОХД  №  126/2011г.  ОС  Ямбол  е  одобрил  постигнато
споразумение. 

ПД № 34/2012г.,  пр.пр.№ 2195/2007г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№ 23/2008г. по описа на ОДМВР Ямбол/, наблюдаващ прокурор Илиев.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  11.07.2012г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу две  лица за престъпление по чл.257, ал.1 от НК,
който  е  внесен  в  ОС  Ямбол  на  16.10.2012г.  С  Разпореждане  №
189/02.11.2012г.  по  НОХД  №  389/2012г.  съдебното  производство  е
прекратено  и  делото  е  върнато  на  прокуратурата  за  допълнително
разследване, като е постъпило в ОП Ямбол на 23.11.2012г.С постановление
от 30.11.2012г. са възложени допълнителни следствени действия. Срокът на
разследването е продължен с три месеца. Делото е постъпило в ОП Ямбол
на  27.02.2012г.  С  постановление  от  07.03.2013г.  делото  е  изпратено  за
допълнително разследване с цел изпълнение на указанията на съда. 
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ПД № 34/2011г.,  пр.пр.№ 1429/2010г. по описа на ОП Ямбол, ДП
№ 437/2010г. по описа на РУП Елхово, наблюдаващ прокурор Илиев.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  26.09.2011г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.242а, ал.1 б.”Д” от
НК.  След  получаване  на  делото  в  прокуратурата  е  поискан  превод  на
обвинителния акт  и  съпроводителното  писмо,  както  и  правна помощ от
Прокуратурата  в  гр.Гюргево,  Румъния,  за  връчване  на  процесуалните
документи.  Уведомлението за връчването на документите е постъпило в
ОП Ямбол на 31.01.2012г., като обвинителния акт е внесен в ОС Ямбол на
01.02.2012г.  С  Разпореждане  №  47/02.03.2011г.  по  НОХД  №  52/2012г.
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на прокуратурата
за  допълнително  разследване.  Подаден  е  частен  протест,  като  с
определение №20 по ВЧНД № 88/2012г.  АС Бургас е отменил частично
разпореждането  на  ОС  Ямбол.  Делото  е  постъпило  в  ОП  Ямбол  на
24.04.2012г.  С  постановление  от  27.04.2012г.  е  възложено допълнително
разследване.  Срокът  на  разследването  е  продължаван  няколкократно.
Делото  е  постъпило  в  ОП  Ямбол  на  18.01.2013г.  Изготвен  е  нов
обвинителен  акт,  който  е  внесен  в  ОС  Ямбол  на  21.01.2013г.  С
разпореждане  №  21/11.02.2013г.  по  НОХД  №  30/2013г.  ОС  Ямбол  е
прекратил съдебното производство и върнал за отстраняване на допуснати
процесуални нарушения на досъдебното производство. С постановление от
27.02.2013г. делото е върнато за изпълнение на указанията на съда. С писмо
от 11.03.2013г. е изискана правна помощ от прокуратурата на гр.Гюргево,
Румъния. 

ПД № 17/2012г.,  пр.пр.№ 1009/2012г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№ 1104-8/2012г. по описа на Митница Бургас/, наблюдаващ прокурор
Лефтерова. Делото е постъпило в прокуратурата на 17.04.2012г. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.242, ал.1 от НК,
който  е  внесен  в  ОС  Ямбол  на  20.04.2012г.  С  Разпореждане  №
73/07.05.2012г.  по  НОХД  №  177/2012г.  съдебното  производство  е
прекратено  и  делото  е  върнато  на  прокуратурата  за  допълнително
разследване.  Подаден  е  частен  протест,  като  с  определение  №
27/18.05.2012г.  по  ВЧНД  №  124/2012г.  АС  Бургас,  е  отменил
разпореждането на  ОС Ямбол.  С разпореждане  от  31.05.2012г.  делото е
насрочено  за  разглеждане  в  открито  заседание.  С  присъда  №
77/26.06.2012г. по НОХД № 177/2012г. подсъдимият е признат за виновен. 

ПД № 26/2012г.,  пр.пр.№ 1130/2012г. по описа на ОП Ямбол, ДП
№  44/2012г.  по  описа  на  ОДМВР  Ямбол,  наблюдаващ  прокурор
Божидаров.  Делото е постъпило в прокуратурата на 23.07.2012г. Изготвен
е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.195, ал.1 т.2 вр.
чл.194 ал.1 и чл.249 ал.1 от НК, който е внесен в ОС Ямбол на 24.07.2011г.
С присъда № 131/22.11.2012г.  по  НОХД № 305/2012г.,  влязла  в  сила на
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08.12.2012г.,  подсъдимият  е  признат  за  виновен  и  му  е  наложено
наказание.

ПД № 7/2011г.,  пр.пр.№ 92/2011г. по описа на ОП Ямбол, ДП №
3/2010г. по описа на СБОП Ямбол, наблюдаващ прокурор Ханджиев.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  21.02.2011г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.242, ал.2 пр.1 от
НК,  който  е  внесен  в  ОС  Ямбол  на  07.03.2011г.  С  Присъда  №
123/20.10.2011г. по НОХД № 115/2011г. по описа на ОС Ямбол, потвърдена
с  решение  № 263/23.12.2011г.  по  ВНОХД № 300/2011г.  по  описа  на  АС
Бургас подсъдимият е признат за виновен. 

ПД № 23/2011г.,  пр.пр.№ 991/2011г. по описа на ОП Ямбол, ДП №
273/2011г. по описа на РУП Елхово, наблюдаващ прокурор Георгиева.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  27.06.2011г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.304, ал.1 от НК,
който е внесен в ОС Ямбол на 13.07.2011г.  С присъда № 102/09.09.2011г.
по НОХД № 333/2011г. подсъдимият е признат за виновен. Присъдата е
влязла в сила на 27.11.2011г.

ПД № 44/2011г.,  пр.пр.№ 207/2011г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№  38/2011г.  по  описа  на  ОДМВР  Ямбол/,  наблюдаващ  прокурор
Люцканов. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.11.2011г. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.248а, ал.3 от НК,
който е внесен в ОС Ямбол на 07.12.2011г.  С присъда № 20/17.02.2012г.
по  НОХД  №  530/2011г.   на  ОС  Ямбол,  потвърдена  с  решение  №
97/21.06.2012г.  по  ВНОХД  №11/2012г.  на  АС  Бургас  подсъдимият  е
признат за виновен. Присъдата е влязла в сила на 21.06.2012г.

ПД № 1/2011г.,  пр.пр.№1998 /2010г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№ 978/2010г. по описа на РУП Ямбол/, наблюдаващ прокурор Гоцев.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  07.01.2011г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.199, ал.1 т.4 вр.
чл.198 ал.1  от НК, който е внесен в ОС Ямбол на 10.01.2011г.  С присъда
№ 14/08.02.2011г.   по  НОХД № 162/2011г.  на  ОС Ямбол,  потвърдена  с
решение  №  49/19.04.2011г.  по  ВНОХД  №  43/2011г.  на  АС  Бургас
подсъдимият е признат за виновен. 

ПД № 41/2012г.,  пр.пр.№ 1603/2012г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№ 1104-12/2012г. по описа на Митница Бургас/, наблюдаващ прокурор
Георгиев. Делото е постъпило в прокуратурата на 09.11.2012г. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.242, ал.1 б.”а” от
НК, който е внесен в ОС Ямбол на 19.11.2012г. С протоколно определение
от  29.01.2013г.  по  НОХД  №  425/2012г.   на  ОС  Ямбол,  е  одобрено
постигнато споразумение. 

ПД № 32/2012г.,  пр.пр.№ 3037/2012г. по описа на ОП Ямбол, /ДП
№ 1104-32/2012г. по описа на Митница Бургас /, наблюдаващ прокурор
Илиев. Делото  е  постъпило в  прокуратурата  на  28.09.2012г.  Изготвен  е
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обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.242, ал.1 б.”д” от
НК,  който  е  внесен  в  ОС  Ямбол  на  04.10.2012г.  С  присъда  №
111/18.10.2012г.  по  НОХД  №  364/2012г.  на  ОС  Ямбол,  потвърдена  с
решение  №  202/20.12.2012г.  по  ВНОХД  №241/2012г.  на  АС  Бургас
подсъдимият  е  признат  за  виновен.  Присъдата  е  влязла  в  сила  на
18.01.2013г.

ПД № 9/2012г.,  пр.пр.№ 783/2012г. по описа на ОП Ямбол, /ДП №
230/2011г. по описа на РУП Тунджа/, наблюдаващ прокурор Лефтерова.
Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  05.03.2012г.  Изготвен  е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.301, ал.3 и чл.311
ал.1 от НК, който е внесен в ОС Ямбол на 13.03.2012г. С присъда  по НОХД
№  103/2012г.  на  ОС  Ямбол,  подсъдимият  е  признат  за  виновен.
Присъдата е влязла в сила на 05.05.2012г.

ПД № 25/2012г.,  пр.пр.№ 364/2011г. по описа на ОП Ямбол, ДП №
4/2011г.  по  описа  на  ОСлО  ОП  Ямбол  ,  наблюдаващ  прокурор
Ханджиев. Делото е постъпило в прокуратурата на 20.06.2012г.  Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.302, т.1 вр. чл.301
ал.1  от  НК,  който  е  внесен  в  ОС  Ямбол  на  19.07.2012г.  С  присъда  №
99/26.09.2012г.  по  НОХД  №  292/2012г.  на  ОС  Ямбол,  подсъдимият  е
признат за виновен. Постъпила жалба срещу присъдата на ОС Ямбол. 

Установи  се,  че  обвинителните  актове  се  изготвят  от
прокурорите и делата се внасят в съда в определения едномесечен срок
след  постъпване  на  делото  в  прокуратурата.  Създадена  е  добра
организация  по  образуването  и  воденето  на  прокурорските  дела.
Последните  се  комплектоват  се  с  всички  необходими  материали.
Информационните  карти  за  начина  на  приключване  на  делото  се
попълват. 

В  Книгата  за  обвинителните  актове  движението  на  делото  се
отразява пълно и точно. 

През  целия  проверяван  период  е  запазена  тенденцията  на
относително голям брой върнати от съда дела. При извършената ревизия
от  АП  Бургас  през  2012г.  за  дейността  на  ОП  Ямбол  през  2011г.  е
констатирано,  че връщането на делата от съда на прокуратурата се
дължи  на  „невнимание  и  незадълбочено  проучване  на  делата  от
наблюдаващите  прокурори,  включително  и  проява  на  невнимание  при
изготвяне на прокурорските актове”.

В съответствие с Указание № 154/28.03.2012г. на главния прокурор и
с цел предприемане на мерки за намаляване на броя на върнатите от съда
дела  на  прокурора  за  доразследване  и  постановяване  на  оправдателни
присъди, административният ръководител на ОП Ямбол е издал Заповед №
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ОП № 68/09.04.2012г.,  с  която е  създаден регистър на върнатите  дела  и
оправдателните присъди, към който се водят и отделни досиета за всяко
дело, окомплектовани с необходимите документи – анализ, становище на
наблюдаващия прокурор, актове на съда и прокуратурата, доклади.На всяко
шестмесечие се изготвя аналитичен доклад, който се изпраща на ВКП и
АП Бургас, където се разглеждат причините за връщането на конкретните
дела  от  съда  на  прокуратурата,  както  и  причините  за  постановяване  на
оправдателните присъди, като се посочват и взетите мерки за преодоляване
на проблемите.

Внесени  в  съда  споразумения  за  решаване  на  делото  в  хода  на
досъдебното  производство  за  2012г.  -  19. От  които  одобрени  18,  и  1
неодобрено. 

Внесени  в  съда  споразумения  за  решаване  на  делото  в  хода  на
досъдебното  производство  за  2011г.  -  19. От  които  одобрени  18,  и  1
неодобрено.

Провериха се двете дела с внесени в съда споразумения, които не са
били одобрени :

СП 5/2012г., Пр.пр. № 444/2012г. по описа на ОП Ямбол /ДП №
13/2012г.  по описа на ОДМВР Ямбол/,  наблюдаващ прокурор Илиев.
Делото е постъпило в ОП Ямбол на 30.03.2012г. Изготвено е споразумение
между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което
на  04.04.2012г.  е  внесено  в  ОС  Ямбол.  С  протоколно  определение  от
10.04.2012г. по НОХД № 153/2012г. съдът е отказал да одобри постигнатото
споразумение и върнал делото на прокуратурата. Изготвен е обвинителен
акт /ПД 18/2012г./  срещу обвиняемия за престъпление по чл.242 ал.1 от
НК, който на 25.04.2012г. е внесен в ОС Ямбол. С протоколно определение
от 31.05.2012г.  по НОХД № 179/2012г.  съдът е одобрил постигнатото
споразумение. 

СП 11/2011г., Пр.пр. № 1116/2010г. по описа на ОП Ямбол/ДП №
44/2010г. по описа на РУП Елхово/, наблюдаващ прокурор Люцканов.
Делото е постъпило в ОП Ямбол на 07.04.2011г. На 16.05.2011г. е изпратено
писмо до председателя на ОС Ямбол с искане за назначаване на защитник
на  обвиняемия.  Изготвено  е  споразумение  между  представителя  на
прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 06.06.2011г. е внесено
в  ОС  Ямбол.  С  протоколно  определение  от  10.06.2011г.  по  НОХД  №
280/2011г. съдът е отказал да одобри постигнатото споразумение и върнал
делото на прокуратурата. Изготвен е обвинителен акт /ПД 19/2011г./ срещу
обвиняемия за престъпление по чл.149 ал.5 т.1 от НК, който на 27.06.2012г.
е внесен в ОС Ямбол. С присъда от 18.07.2011г. по НОХД № 308/2011г.,
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влязла  в  сила  на  05.08.2011г.  подсъдимия  е  признат  за  виновен  и  му  е
наложено наказание.

През 2012г.  в съда са внесени 7 предложения по чл.375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание  при  условията  на  чл.78а  от  НК,  като  от  тях  уважени  са  4,
оправдани  - 1, върнати от съда  - 2, прекратени - няма

През 2011г.  в съда са внесени 12 предложения по чл.375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание  при  условията  на  чл.78а  от  НК,  като  от  тях  уважени  са  9,
оправдани  - 2, върнати от съда - 1, прекратени  - няма

Бяха проверени следните дела :
пр.пр.№ 869/2011г.  по  описа  на  ОП Ямбол,  ДП № 16/2011г.  по

описан а ОСлО - ОП Ямбол, наблюдаващ прокурор Георгиева.  Делото
е постъпило в ОП Ямбол на 11.10.2011г.  с мнение за предаване на съд.
Изготвено  е  постановление  с  предложение  за  освобождаване  от
наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.
78а от НК срещу едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.2, във вр. с ал.1
от  НК.  Делото е  внесено за  разглеждане в  ОС Ямбол на 21.10.2011г.  С
протоколно определение от 24.112011г.  по НАХД № 477/2011г.   съдът е
прекратил  производството  и  върнал  делото  на  ОП  Ямбол.   Делото  е
постъпило в прокуратурата на 29.11.2011г. С постановление от 30.11.2011г.
делото е изпратено на ОСлО - ОП Ямбол за извършване на допълнителни
действия  по  разследването.  Делото  е  постъпило  в  ОП  Ямбол  на
12.12.2011г.,  с  изпълнени  указания.  Изготвено  е  постановление  с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно  наказание  по  чл.  78а  от  НК  срещу  едно  лице  за
престъпление по чл. 248а, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. Делото е внесено за
разглеждане  в  ОС  Ямбол  на  14.12.2011г.  С  протоколно  определение  от
12.01.2012г.  по НАХД № 535/2011г.  съдът е прекратил производството и
върнал  делото  на  ОП  Ямбол.  Делото  е  постъпило  в  ОП  Ямбол  на
13.01.2012г. С постановление от 31.01.2012г. делото е изпратено на ОСлО
ОП  Ямбол  за  извършване  на  допълнителни  действия  по  разследването.
Делото е постъпило в ОП Ямбол на 16.02.2012г. Изготвен е обвинителен
акт  /ПД 12/2012г./,  който е  внесен  в  съда  на  16.03.2012г.  С  присъда  №
91/18.09.2012г.,  постановена  по  НОХД  №115/2012г.  на  ОС  Ямбол,
потвърдена с решение № 190/17.12.2012г. по ВНОХД № 237/2012г. на АС
Бургас, подсъдимия е признат за невиновен.

пр.пр.№ 868/2011г.  по  описа  на  ОП Ямбол,  ДП № 87/2011г.  по
описа на ОДМВР Ямбол, наблюдаващ прокурор Люцканов. Делото е
постъпило  в  ОП  Ямбол  на  17.02.2012г.  с  мнение  за  предаване  на  съд.
Изготвено  е  постановление  с  предложение  за  освобождаване  от
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наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.
78а от НК срещу едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.2, във вр. с ал.1
от  НК.  Делото е  внесено за  разглеждане в ОС Ямбол на 06.03.2012г.  С
протоколно определение от  29.05.2012г.  по НАХД № 104/2012г.  съдът е
прекратил  производството  и  върнал  делото  на  ОП  Ямбол.  Срещу
определението  на  съда  е  подаден  частен  протест  до  АС  Бургас.  С
определение № 31/22.06.2012г. по ВНЧД № 145/2012г. АС Бургас е отменил
определението на ОС Ямбол. С протоколно определение от 20.07.2012г. по
описа на ОС Ямбол, съдът е прекратил съдебното производство и върнал
делото  на  ОП  Ямбол.  Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на
24.07.2012г.Делото е изпратено с постановление на ОДМВР Ямбол. Срокът
на разследването е продължаван общо с 5 месеца. Делото е постъпило в
прокуратурата на 09.01.2013г., след извършване на допълнителни действия
по  разследването.  Изготвено  е  постановление  с  предложение  за
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно
наказание по чл. 78а от НК срещу едно лице за престъпление по чл. 248а,
ал.2, във вр. с ал.1 от НК. Делото е внесено за разглеждане в ОС Ямбол на
23.01.2013г. Образувано е НАХД № 36/2013г. 

Споразумението  и  предложенията  по  чл.  78а  са  изготвени  в
едномесечния срок от постъпване на делото в прокуратурата. Попълват
се формулярите за начина на приключване на делото.

През  проверявания  период за  2012г.  са  подадени  два  касационни
протеста,  които  бяха  проверени.  Провери  се  и  Книгата  за  протестите,
както и папките, в които същите се класират по години. Двата касационни
протеста са на прокурор Георгиев срещу оправдателни присъди. Установи
се, че протестите са подробни и мотивирани, като единият е уважен. 

През 2012г.  прокурорите в ОП Ямбол са участвали в  439 съдебни
заседания по НСН, от които по първоинстанционни дела - 205, по въззивни
дела - 234.

През  2011г.  прокурорите в ОП Ямбол са участвали в  453 съдебни
заседания по НСН, от които по първоинстанционни дела - 205, по въззивни
дела - 248.

            
     2.Проверка на организацията по изпълнение на наказанията

През 2012г.  са  приведени в  изпълнение 38 присъди.  Неприведени
присъди и отлагания - няма. 
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През  2011г.  са  приведени в  изпълнение  26 присъди.  Неприведени
присъди в срок и отлагания - няма.

Извърши се проверка на случаен принцип на присъдни преписки.
Движението  се  проследи  в  Книгата  за  присъдите  и  Азбучника  на
осъдените лица:

Присъдна  преписка  ИП-3/2011г. С  протоколно  определение  от
08.02.2011г. по НОХД № 61/2011г. по описа на ОС Ямбол, влязла в законна
сила на 08.02.2011г. на лицето е наложено наказание лишаване от свобода
за срок от 1г. и шест  месеца, отложено за срок от 3 години и лишаване от
правоуправление на МПС за срок от 1 година и шест месеца. Препис от
определението  е  получен  в  ОП  Ямбол  на  09.02.2011г.  С  писмо  от
10.02.2011г.  е  изпратено  за  изпълнение  до  ОДМВР  Ямбол.  С  писмо  от
21.02.2011г.  ОП  Ямбол  е  уведомена,  че  определението  е  получено  и
приведено в изпълнение. С писмо от 22.02.2011г. ОП Ямбол е уведомила
ОС Ямбол. С писмо от 15.08.2012г. ОДМВР Ямбол е уведомила ОП Ямбол,
че наказанието е изтърпяно до 11.08.2011г.   С писмо от 17.08.2011г.  ОП
Ямбол е уведомила ОС Ямбол.

Присъдна преписка ИП-4/2012г. С присъда № 87/14.07.2011г.   по
НОХД № 312/2011г.  по  описа  на  ОС  Ямбол,  влязла  в  законна  сила  на
15.12.2011г.,  на  лицето  е  наложено  наказание  от  4  години  лишаване  от
свобода.  Препис от присъдата  е  получен в ОП Ямбол на 04.01.2012г.  С
писмо от 09.01.2012г. е изпратена за изпълнение до началника на Затвора
Бургас.  С писмо от 17.01.2012г.  ОП Ямбол е уведомена,  че присъдата е
получена и приведена в изпълнение. С писмо от 26.01.2012г. ОП Ямбол е
уведомила ОС Ямбол.

Присъдна преписка ИП-8/2012г. С присъда № 82/23.06.2011г.   по
НОХД № 243/2011г.  по  описа  на  ОС  Ямбол,  влязла  в  законна  сила  на
26.01.2012г., на лицето е наложено наказание от 2 години и четири месеца
лишаване  от  свобода.  Препис от  присъдата  е  получен на  07.02.2012г.  С
писмо от 09.02.2012г. е изпратена за изпълнение до началника на Затвора
Бургас.  С писмо от 07.03.2012г.  ОП Ямбол е уведомена,  че присъдата е
получена и приведена в изпълнение. С писмо от 12.03.2012г. ОП Ямбол е
уведомила ОС Ямбол.

Книгата  за  изпълнение  на  присъдите  се  води  много  добре.
Записванията  в  нея  кореспондират  с  материалите  по  присъдните
преписки.  След  получаване  на  присъдата  в  ОП  Ямбол,  същата
своевременно се изпраща за изпълнение.Прокуратурата уведомява съда за
началото и края на изпълнението на присъдата. 
          При проверка на контрола над записванията ,който се осъществява
от страна на нарочно определен прокурор се установи, че  за  2012г. в
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книгата има отметки „проверено” и подпис  през страница, като дата
на проверката не е посочена.За 2011г. липсват дори такива отбелязвания.
Предвид това, проверяващият екип не може да приеме, че се изпълняват
указанията на ВКП за ежемесечна проверката на книгата.  

          3. Гражданско-съдебен надзор.

През 2012г. броят на гражданските дела с участие на прокурор
е общо 45, предявени са 3 граждански иска от прокурор.

През 2011г. броят на гражданските дела с участие на прокурор
е общо  51, предявен  е  един граждански иск от прокурор и  две съдебни
решения са били обжалвани.

    
                4.Състояние  и  организация  на  дейността  по

административно-съдебния надзор и по надзора за законност.

                 Брой административни дела с участие на прокурор през 2012г.
– 320, /през 2011г. – 250/.  

     През проверявания период прокурорите от ОП Ямбол и низовите
районни  прокуратури  са  изпълнявали  стриктно  задълженията  си  по
надзора  за  законност  в  защита  на  обществения  интерес  и  правата  на
гражданите.  През  годината  прокурорите  са  осъществявали  постоянен
надзор  за  законност  върху  дейността  и  актовете  на  редица
административни органи в региона. Всички проверки са извършени срочно
и  качествено,  като  прокурорите  са  изпълнили своевременно заложените
планови задачи,  както и указанията и разпорежданията на горестоящите
прокуратури. Изпълняват се указанията на ВАП за упражняване на текущ
надзор на административната дейност на Областния управител, кметове на
общини, общински съвети и администрации.

       

           От  извършената проверка се налагат следните изводи и
препоръки:

              ИЗВОДИ:

          Деловодните книги и регистри  в ОП Ямбол са водени съгласно
изискванията  на  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
администрацията  на  Прокуратурата  на  Република  България  и
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съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Записите в
тях са извършвани редовно и правилно.

        Изходящият  номер  и  дата  на  прокурорските  актове  се
поставят  от  прокурора,  което  е  в  нарушение  на  чл.  39,  ал.2  от
Инструкцията  за  деловодната  дейност  и  документооборота  в
Прокуратурата на Република България.

        Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените  доказателства  не  се  извършва  в  пълно  съответствие  с
разпоредбите на ПОДАПРБ. 

        Не е създадена организация за спазване разпоредбата на чл.110,
ал.5  от  НПК,  а  именно,   парите  и  другите  ценности,  иззети  като
веществени доказателства, да се предават за пазене в търговска банка,
обслужваща държавния бюджет, или в  Българската народна банка. 

         Административният  ръководител  на  ОП  Ямбол  Георги
Ханджиев  не е бил включен по никакъв начин в заповедите за случайно
разпределение  на  преписки  и  дела  за  целия  проверяван  период.При
проверка в архива на програмния продукт „Law Choice” за 2011г. и 2012г.,
предоставен  ни  от  ОП  Ямбол се  установи,  че  няма  записи  прокурор
Ханджиев да е бил определян за наблюдаващ прокурор.В същото време
екипът  на  ИВСС  констатира,  че  през  2011г.  и  2012г.  същият  е
наблюдавал и се е произнасял по преписки и дела, конкретно посочени в
съответните раздели от акта. В предоставените от ОП Ямбол справки
№  2,  №  3  и  №  4  е  отразено,  че  през  проверявания  период  прокурор
Ханджиев е наблюдавал, както следва: през 2012г.- 12 бр. преписки, а през
2011г.  -  449  бр.преписки;  през  2012г.  е  наблюдавал  8  досъдебни
производства, а  през 2011г. – 10 досъдебни производства. През 2012г. е
внесъл в съда 4 обвинителни акта, а през 2011г. е внесъл 3 обвинителни
акта, 2 споразумения и едно предложение по реда на чл. 375 от НПК

        Всички заповеди и разпореждания се връчват своевременно на
адресатите  срещу  подпис,  а  изпълнението  им  се  контролира  от
административния ръководител.

        Констатира се, че голяма част от допусканите пропуски в
работата на районните прокуратури Ямбол ,Елхово и Тополовград не са
отразени в изготвените доклади от комплексните ревизии на ОП Ямбол. 

       Установи  се,  че  проверките  по  преписките  се  възлагат
съобразно отмененото Указание № 281/08.12.2006г. на главния прокурор и
действащата  Инструкция  за  извършване  на  предварителни  проверки.
Констатираха се случаи, в които не са спазени указаните в съответните
постановления на прокурора срокове, но проверка е проведена в рамките
на нормативно уредения шестмесечен срок. Произнасянията на прокурора
след постъпване на преписката в прокуратурата, са в установения срок,
постановленията  са  мотивирани.  В  случаите  на  отмяна  от  по-
горестоящата прокуратура се изпълняват дадените указания. 
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      Контролът  от  страна  на  РП  Ямбол   над  дейността  на
органите на МВР по спрени дела не  е  на  нужното ниво.  По спрените
производства срещу известен и неизвестен извършител не се прилагат и
не се изискват справки от разследващия орган относно резултатите от
проведено  издирване,  съобразно  Указание  №  И-55/08г.,  допълнено  от
20.03.2009г. 

     При  проверката на прекратени срещу неизвестен извършител
дела се установи, че в по-голямата си част са били образувани и водени по
чл.115 от НК. От проведен анализ на данните от всички прекратени дела
за проверявания период се вижда,че относителния дял на прекратените
досъдебни производства, образувани по чл.115 от НК спрямо останалите
прекратени  досъдебни  производства  за  други  престъпления  през
проверявания период, е значителен - 55% за 2011г. и 63% за 2012г. Този
факт следва да се отчита при определяне на реалната натовареност
на ОП Ямбол.  

     Високият процент отменени постановления за прекратяване на
ДП от съда и от горестоящите прокуратури показва, че голям брой от
постановените  прокурорски  актове  не  са  били  обосновани  и
законосъобразни. Отмяната на прокурорските актове и връщането на
делата  за  събиране  на  нови  доказателства  и  извършването  на
действия  по  разследване,  които  са  могли  да  бъдат  планирани  и
проведени  при  първоначалното  разследване,  води  до  неоснователно
забавяне движението на делата.

    При  проверката  на  конкретни  досъдебни  производства  се
установи,  че  исканията  за  удължаване  на  срока  на  разследване  до
административния  ръководител  на  съответната  прокуратура  и  до
ръководителя  на  горестоящата  прокуратура  се   изготвят  съобразно
изискванията  на  НПК.  Досъдебните  производства  се  разследват  в
предвидените в НПК срокове. Установиха се две досъдебни производства
по  които  прокурор  Люцканов не  се  е  произнесъл  в  предвидения  в
процесуалния закон едномесечен срок.

   По проверените досъдебни производства се констатира спазване
разпоредбите на чл. 219, ал.1 от НПК.

   В ОП Ямбол не се изпълняват методическите указания на главния
прокурор на Република България изх. № 6435/27.06.2011г. за необходимите
действия  по  чл.226  НПК преди  предявяване  на   разследването.В  нито
едно от проверените дела не се намери протокол от проведен доклад.

    Споразуменията,обвинителните актове и предложенията по чл.
78а  са  изготвени  в  едномесечния  срок  от  постъпване  на  делото  в
прокуратурата. Попълват се формулярите за начина на приключване на
делото.  През  целия  проверяван  период  е  запазена  тенденцията  за
относително голям брой върнати от съда дела.
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    Книгата  за  изпълнение  на  присъдите  се  води  много  добре.
Записванията  в  нея  кореспондират  с  материалите  по  присъдните
преписки.  След  получаване  на  присъдата  в  ОП  Ямбол,  същата
своевременно се изпраща за изпълнение.Прокуратурата уведомява съда за
началото и края на изпълнението на присъдата. 
             При  проверка  на  контрола  над  записванията  ,който  се
осъществява от страна на нарочно определен прокурор се установи, че
за  2012г. в книгата има отметки „проверено” и подпис през страница,
като дата на проверката не е посочена.За 2011г. липсват дори такива
отбелязвания. Предвид това, проверяващият екип не може да приеме, че
се изпълняват указанията на ВКП за ежемесечна проверката на книгата.

   На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита
за необходимо да даде следните

       ПРЕПОРЪКИ:

   Датата на деловодна обработка върху прокурорския акт или
друг изходящ документ да се поставя от служител в деловодството в
деня  на  представяне  на  документа  за  регистриране,  съгласно
разпоредбата на  чл.39(2)  от Инструкция за  деловодната дейност и
документооборота в Прокуратурата на Република България.

  Административният  ръководител  на  ОП  Ямбол  да  създаде
необходимата  организация,  свързана  със  съхранението  на
веществените  доказателства,  включително  и   за  стриктно
изпълнение разпоредбата на чл.110,ал.5 от НПК.

  При  извършване  на  ревизиите  от  ОП  Ямбол  на  низовите
прокуратури  да  се  правят  по-пълни  и  задълбочени  анализи  на
пропуските в работата им,като се препоръчват добрите практики с
цел  повишаване  качествените  и  количествени  показатели  на
дейността им.

  Наблюдаващите  прокурори  да  осъществяват  контрол  върху
разпоредените от тях и установените в ИПП срокове за извършване
на предварителните проверки.

 Наблюдаващите прокурори да спазват стриктно разпоредбата
на   чл.245  ал.1  от  НПК,  Указание  на  ВКП  Изх.№  И-55/14.02.08г.,
коригирано  с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  допълнено от Указание №
И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г.
във връзка с действията по спрените наказателни производства. 

  Наблюдаващите прокурори в ОП - Ямбол да осъществяват
ефективно функцията си по ръководство и надзор на досъдебните
производства,  да  дават своевременно указания на разследващите
органите  и  едва  след  извършване  на  всички  възможни  и
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необходими  действия  по  разследване  да  постановяват
прекратяване на наказателното производство. 

  Административният ръководител на ОП Ямбол да предприеме
необходимите действия, с цел да не се допуска образуване на досъдебни
производства  по  реда  на  чл.212  ал.2  от  НПК,  по  които  липсват
достатъчно  данни за извършено престъпление  по чл.115 от НК.

 Наблюдаващите  прокурори  да  изпълняват  стриктно
методическите указания на главния прокурор на Република България
изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите действия по чл.226 НПК преди
предявяване на  разследването. 

 Административният  ръководител  на  ОП  Ямбол  да  създаде
организация за стриктно спазване от страна на прокурорите в  ОП
Ямбол  на  срока  за  произнасяне  след  приключване  на  разследването,
съобразно разпоредбата на чл.242 ал.3 от НПК.

 Административният  ръководител  на  ОП  Ямбол  да  подобри
организацията на наказателно-съдебния надзор по отношение на
причините, довели до прекратяване и връщане на наказателните
дела от съда на прокуратурата.

 Прокурорът,  отговарящ  за  организацията  на  изпълнение  на
наказанията,  да  извършва  ежемесечна  проверка  на  Книгата  за
изпълнение  на  присъдите,  в  пълно  съответствие  с  Указание  №  И-
30/2009г. на главния прокурор на РБ за дейността на прокуратурата по
привеждане  в  изпълнение  на  влезлите  в  сила  присъди,  решения  и
определения на съда. 
          
           С  оглед  констатираните  пропуски  в  ОП  Ямбол  при
приложението  на  чл.9  от  ЗСВ,  административният  ръководител-
апелативен  прокурор  на  АП  Бургас  да  прецени  необходимостта  от
предприемане  на  организационни  и  дисциплиниращи  мерки  спрямо
прокурор  Георги  Ханджиев  -  административен  ръководител  на  ОП
Ямбол, за недопускане на нарушения при случайното разпределение на
преписките и делата в ОП Ямбол.  

ЧАСТ ВТОРА
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ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ

       І.  Проверка по  организацията  на административната
дейност на Окръжен следствен отдел към ОП Ямбол, на основание
чл.54, ал.1, т.1 и т.2 ЗСВ

 През 2012 г. в Окръжен следствен отдел към ОП Ямбол са работили
8  следователи и  7 съдебни служители.  Няма незаети щатни бройки за
следовател.Отделът  е  настанен  в  сградата  на  ОД  на  МВР  Ямбол.
Условията за работа са добри. 

 В ОСлО е въведен случайния принцип  за електронно разпределяне
на  преписките  и  досъдебните  производства,  съобразно  поредността  на
постъпването им. Разпределението се извършва посредством програмния
продукт  „Law Choice”. Със  Заповед  ОП  №  285/26.11.2010г.  на
административния ръководител  на  ОП Ямбол,  считано  от  26.11.2010г.  е
създадена група „възлагане ДП за разследване от следовател”. В тази група
всички  следователи  участват  със  100%  натовареност,  а  завеждащия
следствения отдел със 70%.

 Случайното разпределение на делата се извършва в ОП Ямбол, като
екземпляр от протокола за избор на разследващ следовател се прилага към
делото.

   Съгласно предоставената справка в ОСлО Смолян се водят следните
книги, регистри и дневници: 

- Входящ и изходящ регистър

- Вътрешен дневник за предаване на документи

- Дневник за завеждане на експертизи

- Разносна тетрадка за предаване на документи на ОД на МВР

- Регистър за досъдебните производства
- Разносна тетрадка за предаване на документи на прокуратура и

съдилища
- Азбучник на обвиняемите лица
- Разносна тетрадка за предаване на кореспонденция по пощата
- Регистър за завеждане на молби за издаване на удостоверителни

документи
- Дневник за следствените поръчки по делегация
- Дневник за ВД
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  Създадени са самостоятелни деловодни програми входящ, изходящ и
вътрешен регистър документи, както и програмен продукт за проследяване
на движението на ДП.

  Извърши се  проверка  на  вътрешния дневник  за  предаване  на
документи. Установи  се,  че  в  него  се  отбелязва  датата,  на  която  са
постъпили  материалите  в  следствения  отдел,  името  на  следователя,  на
който  са  разпределени  и  предадени,  подпис  на  следователя  и  дата  на
получаването.

   При  проверка  на  регистъра  за  следствените  поръчки  по
делегация се  установи,  че  през  2012г.  са  възложени  и  изпълнени  104
следствени действия по делегация.

   При проверка на  входящия регистър се установи, че в него се
попълват редовно и коректно всички графи.

   Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  много  добре,
съдържат в цялост нужната информация, което спомага и за по-добра
организация на дейността по разследване.

  Веществените  доказателства по  досъдебните  производства  се
съхраняват  в  специално  обособено  помещение.  За  тяхното  съхранение
отговаря домакинът на службата. Веществените доказателства се приемат
по опис от домакина, който ги завежда  на отчет в специален регистър и
дневник за веществените доказателства.  Връщането им става с  приемо-
предавателни  протоколи.  Извършват  се  ежегодни  проверки  на
веществените доказателства, съхранявани в следствения отдел, за което се
съставя  нарочен  протокол,  в  който  подробно  се  отразява  вида  на
вещественото доказателство.  

Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените  доказателства  се  извършва  в  пълно  съответствие  с
ПОДАПРБ.

   ІІ. Проверка на организация по образуването, движението и
приключването на досъдебните производства

   През  2012г.  е  проведено  разследване  по  209  досъдебни
производства, от които  45 образувани през периода /от тях възложени по
чл. 194, ал.1,т.4 от НПК-37/,  19  останали на производство от предходни
години и 145  възобновени.

   Общо 57 от делата са водени срещу известен извършител, а 152 са
водени  срещу  неизвестен  извършител.  Разследвани  дела  извън  срок  –
няма.
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    През  2012г.  е  приключило  разследването  по  185  досъдебни
производства, от които по 150 то е приключило в двумесечния срок, а по
35  срокът за разследване е бил продължаван. 

    През 2012г. няма върнато дела от прокуратурата на основание чл.
242, ал.2 от НПК,като 19 от делата са приключили с мнение за съд, 150 с
мнение  за  прекратяване  и  13 с  мнение  за  спиране  на  наказателното
производство,  3  са изпратени по компетентност.  Няма приключили дела
на специален надзор или специален отчет,  13 от приключените дела са с
голям обществен интерес.

     През  2011г.  е  извършено  разследване  по  203  досъдебни
производства, от които  48 образувани през периода /от тях възложени по
чл. 194, ал.1,т.4 от НПК-38/,  12  останали на производство от предходни
години и 143  възобновени.

     Делата срещу известен извършител са  63,  а  срещу неизвестен
извършител са 140. Разследвани дела извън срок - няма.

     През  2011г.  е  приключило  разследването  по  184  досъдебни
производства, от които по 149 то е приключило в двумесечния срок, а по
35  срокът за разследване е бил продължаван. 

     През 2011г. няма върнато дела от прокуратурата на основание чл.
242,  ал.2  от НПК,  21  от делата  са  приключили с  мнение за  съд,  151 с
мнение  за  прекратяване  и  12 с  мнение  за  спиране  на  наказателното
производство.  Едно  от  приключилите  дела  е  на  специален  надзор  или
специален отчет, 17 от приключените дела са с голям обществен интерес.

      От  горната  статистика  се  установява,  че  средната
натовареност на следовател при ОСлО Ямбол за проверявания период е
както следва: за 2012г. - 31.66, за 2011г. - 33.83 досъдебни производства.

      През 2012г. в ОСлО Ямбол спрените наказателни производства са
били 19 срещу известен извършител и 245 срещу неизвестен извършител. 

      През 2011г. в ОСлО Ямбол спрените наказателни производства са
били 43 срещу известен извършител и 264 срещу неизвестен извършител. 

       Разследваните от следовател спрени досъдебни производства
срещу  известен  извършител  се  намират  при  съответния  наблюдаващ
прокурор  по  делото  и  при  възникнала  необходимост  следователите
отправят предложение за възобновяване. Следователите изискват справки
от МВР за резултата от проведеното издирване.

       Спрените  досъдебни  производства  срещу  неизвестен
извършител се  намират  в  ОД МВР Ямбол за  извършване действия по
издирването на извършителите. 
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               Бяха изискани всички дела на производство, които към момента
на  проверката  се  намираха  при  следователите.  Завеждащият  следствен
отдел предостави следните дела:

   Сл.д.  №  10/20013г.  по  описа  на  ОСлО  към  ОП  Ямбол,
следовател Костадинов. Делото е образувано на 21.02.2013г. по реда на
чл.212  ал.2  от  НПК  с  първо  действие  по  разследването  –  оглед  на
местопроизшествие,  срещу  виновно  лице,  за  престъпление  по  чл.343а
б.”а”, вр чл.342 ал.1 от НК. При разследването са проведени разпити на
свидетели. Делото е в законоустановения срок. 

   Сл.д. № 8/2013г. по описа на ОСлО към ОП Ямбол, следовател
Костадинов. Досъдебното  производство  е  образувано  срещу неизвестен
извършител за престъпление по чл.191 ал.1 от НК. Делото е възложено с
постановление  на  ОП  Ямбол  на  основание  чл.194  ал.1  т.3  от  НПК.
Проведени  са  необходимите  действия  по  разследването.  Делото  е  в
законоустановения срок.

   Сл.д. № 9/2013г. по описа на ОСлО към ОП Ямбол, следовател
Герджиков. Делото  е  образувано  с  постановление  на  ОП  Ямбол  на
18.02.2013г. срещу виновното лице за престъпление по чл.255, ал.3 вр. ал.1
т.2 и т.7 вр чл.26 ал.1 от НК. С постановление на ОП Ямбол разследването
е възложено на ОСлО към ОП Ямбол на основание чл.194 ал.1 т.4 от НПК.
Проведени  са  необходимите  действия  по  разследването.  Делото  е  в
законоустановения срок.

   Сл.д.  №  29/2012г. по  описа  на  ОСлО  към  ОП  Ямбол,
следовател Тенев.  На 16.07.2012г делото е възложено на ОСлС към ОП
Ямбол, на основание чл.194 ал.1 т.4 от НПК. Досъдебното производство е
образувано на 27.03.2012г. срещу известен извършител за престъпление по
чл.293а  от  НК.  Срокът  на  разследването  е  удължен  с  писмо  на
административния ръководител на ОП Ямбол от 16.10.2012г. с три месеца,
считано от 28.09.2012г.  С писмо от 03.01.2013г.  срокът е удължен с три
месеца  от  28.12.2012г.  Проведени  са  необходимите  действия  по
разследването. Делото е в законоустановения срок.

  Сл.д.  №  42/2012г. по  описа  на  ОССл  към  ОП  Ямбол,
следовател Тенев. Досъдебното производство е образувано на 29.10.2012г.
по реда на чл.212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за извършено
престъпление  по  чл.325  ал.2  и  чл.144  ал.3  от  НК.  С  постановление  от
21.11.2012г.  на ОП Ямбол разследването е  възложено на  ОСлС към ОП
Ямбол,  на основание чл.194 ал.1т.4  от  НПК.  Срокът на разследването е
удължен с писмо от 27.12.2012г. с 4 месеца. Проведени са необходимите
действия по разследването. Делото е в законоустановения срок.

  Сл.д.  №  30/2011г.  по  описа  на  ОСлО  към  ОП  Ямбол,
следовател Недев. Досъдебното производство е образувано на 21.05.2010г.

50



срещу  известен  извършител  за  престъпление  по  чл.252  ал.1  от  НК.
Разследването е възложено на ОСлО към ОП Ямбол с постановление на
ОП  Ямбол.  Срокът  е  удължаван  неколкократно,  като  последното
удължаване е с писмо от 18.12.2012г. (изх.№ 4029/2012г.) на АП Бургас с
три месеца, считано от 10.12.2012г. Проведени са необходимите действия
по разследването. 

     Сл.д.  №  43/2011г.  по  описа  на  ОСлО  към  ОП  Ямбол,
следовател Д. Димитров. Образувано е по реда на чл.212 ал.1 от НПК на
10.10.2011г.  с  постановление  на  РП-Елхово  срещу  виновни  лица  за
престъпление  по  чл.131,  ал.1  т.2  вр.  чл.129  ал.2  вр  ал.1  от  НК.  С
постановление от 18.10.2011г. на ОП Ямбол делото е възложено на ОСлО
към  ОП  Ямбол.  Делото  е  удължавано  неколкократно,  като  последното
удължаване е с писмо на ОП Ямбол от 11.01.2013г. с три месеца, считано от
11.01.2013г. Проведени са необходимите действия по разследването. 

    Сл.д. № 23/2012г. по описа на ОСлО към ОП Ямбол, следовател
Митев.  Досъдебното  производство  е  образувано  на  18.12.2010г.  срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл.201 от НК. С постановление
на ОП Ямбол от 21.05.2012г. делото е възложено на ОСлО към ОП Ямбол,
поради фактическа и правна сложност – чл.194 ал.1 т.4 от НПК. Делото е
удължавано  многократно,  като  последното  удължаване  е  с  6  месеца,
считано до 10.04.2013г.

Установи се, че към момента на проверката в отпуск е следовател
Казакова.  На следовател Пенкова следствените дела - 2 броя се намират
съответно на доклад по чл.226 от НПК и за изготвяне на експертиза.

  По всички проверени дела, разследването е в законоустановения и
продължен срок. До момента на проверката са извършени необходимите
действия по разследването за разкриване на обективната истина.

   ИЗВОДИ:

  Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  много  добре,
съдържат  в  цялост  нужната  информация,  което  от  една  страна
улеснява  съдебните  служители  при  подаване  на  информация  до  други
органи на съдебната власт, а от друга страна   спомага  за по-добра
организация на дейността по разследване.

 Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените доказателства се извършва в съответствие с действащия
към момента ПОДАПРБ.
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   От  предоставената  статистика  се  установява,  че  средната
натовареност на следовател при ОСлО Ямбол за проверявания период е
както следва: за 2012г. е 31.66, за 2011г. е 33.83 досъдебни производства.
От всички разследвани досъдебни производства през  2012г.  по чл.  194,
ал.1,  т.4  от НПК са  възложени 37  дела,  а  за  2011г.  са  възложени 38
дела.Основният брой разследвани от следовател досъдебни производства
са възобновените през  проверявания период /за  2012г.-145,  а  за 2011г.-
143/, които са приключени в двумесечния срок с мнение за прекратяване.

По  всички  проверени  дела  на  производство,  разследването  е  в
законоустановения и продължен срок,като са прозведени необходимите
действия по разследването за разкриване на обективната истина.

ПРЕПОРЪКА:

 Административният ръководител на ОП Ямбол да предприеме
организационни  мерки,  в  изпълнение  на  разпореждане  на  главния
прокурор  на  Република  България  №  3913/31.08.2011г.  и  с  оглед
регулиране  натовареността  на  разследващите  органи,  като  обърне
внимание  на  наблюдаващите  прокурори  от  ОП  Ямбол  и  низовите
районни  прокуратури  да  изготвят  мотивирани  предложения  във
всички случаи, когато са налице предпоставките за прилагане на чл.
194, ал.1, т.4 от НПК.

  Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител
на  Окръжна  прокуратура  Ямбол  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 

Екземпляр от Акт да се изпрати на завеждащия следствен отдел при
ОП Ямбол.

 Административният  ръководител  да  запознае  прокурорите  и
следователите  от  ОП  Ямбол  с  резултатите  от  извършената  планова
проверка. 

На  основание  чл.58,ал.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.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на
ОП Ямбол да предприеме в едномесечен срок от получаване на настоящия
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Акт  необходимите  действия  от  негова  компетентност  за  изпълнение  на
дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в  двумесечен
срок уведоми Инспектората към ВСС за резултата от тях.

 Актът да се изпрати на електронен носител  на Висшия съдебен
съвет, за сведение.

Екземпляр  от  Акта  да  се  изпрати  на  и.ф.  главния  прокурор  на
Република България и директор на НСлС, за сведение.  

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител
на  Апелативна  прокуратура  –  Бургас,  за  сведение  и  изпълнение  на
препоръките  от  негова  компетентност.  За  предприетите  мерки  да  бъде
уведомен своевременно ИВСС.

                    
            

           ПРИЛОЖЕНИЕ:

            1.Заповед № ПП-01-19/ 19.03.2013г. на главния инспектор на
ИВСС;

            2.Доклади, справки, извадки от регистри, копия от заповеди,
прокурорски  актове  и  др.  материали,  предмет  на  анализ  в  Акта  за
резултати.

           ИНСПЕКТОР: 

                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ
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