
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
ПЛОВДИВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ

извършена за периода от 28.09.09 г.  до 09.10.09 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 266/24.09.2009 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно Заповед № 266/24.09.2009 г.  на Главния инспектор
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  прокуратурата,  на
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките  и  делата  в
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на
приключените  преписки  и  дела  в  прокуратурата  и  констатиране  на
противоречива практика за периода 01.01.08г. – 30.06.09г.

Методологията на провеждане на проверката – основава се на приетата
от  Инспектората  към  ВСС  обща  методология  за  извършване  на  планови
проверки.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишния - отчетен доклад за 2008г. на ОП Кърджали, изискване и
предоставяне  от  ОП  Кърджали  на  справки,  относно  организацията  на
административната дейност на прокуратурите /справка №1/, организацията на
образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на
образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и  незабавни
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производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките  включват  данни  за  2008г.  и  първото  шестмесечие  на  2009г.  и
отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период.

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

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на ОП – Кърджали е предвидено по щат да се осъществява от
5 прокурори.  През  2008г.  и  полугодието  на  2009г.  общият  брой  на
прокурорите е четири. От тях за 2008г. повече от един месец са отсъствали:
един прокурор е ползвал отпуск за отглеждане на малко дете, който е изтекъл
на  27.02.08г.;  един  младши  прокурор,  работил  до  16.05.08г.,  след  което
ползвал  отпуск,  поради  бременност  и  раждане  до  края  на  2008г.,  като  по
време на отпуска, същият прокурор е назначен на длъжност „прокурор” в РП
Кърджали,  считано  от  19.01.09г.  и  един  прокурор,  встъпил  в  длъжност
„прокурор в ОП Кърджали” на 22.08.08г. 

Прокурорите  се  подпомагат  от  общо  8 броя  съдебни  служители  за
2008г. и 9 съдебни служители за първото полугодие на 2009г. 

ОП –  Кърджали  е  настанена  в  сграда,  в  която  се  помещава  и  РП
Кърджали, както и следствения отдел към ОП Кърджали. Създадени са добри
условия за осъществяване дейността на прокуратурата. 

2.Книги,  регистри  и  дневници  водени  от  прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  18  книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията  на  Прокуратурата  на  Република България  /ПОДАПРБ/  и
Номенклатурата  на делата  на Прокуратурата  на РБългария,  6  се водят  по
указание на ВКП и 2 по собствена преценка. 

По  собствена  преценка  се  води  Книга  за  възобновените  досъдебни
производства  и  Книга  за  участието  на  прокурорите  в  граждански  дела,
въззивни граждански дела, административни и касационни административни
дела.

В  посочения  в  справката  Регистър  преписки  за  кореспонденция  с
органите на КУИППД, който се води по указание на ВКП, има отбелязано
само едно дело.
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Всички книги и регистри се водят на хартиен носител. В справката е
посочено,  че  няма  книги,  регистри  или  дневници,  които  се  водят  на
електронен носител.

Воденето на книгите и регистрите се провери в рамките на движението
на конкретни преписки и дела.

ОП Кърджали работи с два софтуерни продукта „Law Choice” и УИС.
Данните от УИС са обработени и въведени в ОП Кърджали от 2008г. 

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността,  чрез  програмния продукт  „Law Choice”,  в  съответствие  със
Заповед  №  ЛС-6185/12.09.07г.  на  главния  прокурор  и  Заповед  №  ЛС-
6310/02.10.07г. на заместник главния прокурор. Тази програма е въведена в
ОП Кърджали със Заповед ОП № 50/07г. на административния ръководител.
Със  Заповед  ОП  №38/10.11.09г.  административният  ръководител  на  ОП
Кърджали  е  изменил  обособените  групи  преписки  и  дела  и  процентното
натоварване на прокурорите от ОП Кърджали, считано от 10.11.08г. С тази
заповед  са  определени  различните  групи  преписки  и  дела,  прокурорите
между които ще се разпределят и процента натовареност за всеки един от тях
в различните групи. Съгласно тази заповед административният ръководител
участва със 100% натовареност в наказателно-съдебния надзор, в изпълнение
на  наказанията  и  други  принудителни  мерки,  както  и  в  преписки  от
компетентността  на  административния  ръководител.  В  прокурорските
преписки и досъдебните производства същият участва с 50% натовареност.

Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационната програма АПИС.

Беше  извършена  проверка  на  изготвяните  от  ОП  Кърджали
статистически отчети, съгласно Указания И-301/07г., изменено и допълнено с
Указание И-283/08г. на главния прокурор. 

Установи  се,  че  всички  ежемесечни,  тримесечни  шестмесечни,
деветмесечни и годишни статистически данни, които се подават до ВКП,
се подготвят своевременно и съдържат всички необходими данни, съгласно
указанията. 

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, анализи, съвещания и др. Организацията по
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изготвянето  на  аналитичните  отчети  е  въведена  със  заповед  на  окръжния
прокурор,  съгласно която прокурорите от ОП са разпределени да изготвят
съответните раздели от докладите. 

Изискан беше анализа по надзора за законност за първо полугодие на
2009г. Завеждащ този надзор е прокурор Делчева. Извършен е голям по обем
работа преимуществено от прокурор Делчева. Прави впечатление, че от общо
41 преписки, седем проверки са извършени лично от прокурора. 

Общият брой на проверените административни актове за този период е
315. Съпоставен  с  данните  за  2008г.,  за  същата  дейност,  се  установи
сравнително еднаква натовареността в прокуратурата. 

Със  Заповед  ОП  15/29.03.09г,  в  изпълнение  на  Заповед  №  ЛС-
239/02.02.09г. на главния прокурор, административният ръководител на ОП
Кърджали е наредил районните прокурори по места и окръжния прокурор на
Кърджали,  всяко  тримесечие  да  изготвят  обобщени  анализи  на  делата,
върнати  от  съда  за  отстраняване  на  допуснати  процесуални  нарушения.
Обобщеният  доклад  за  съдебен  район  Кърджали,  до  5  число  на  месеца,
следващ  тримесечието,  съответно  шестмесечието,  след  съгласуване  с
председателя  на  ОС  Кърджали,  Директор  ОСС  и  Главния  разследващ
полицай,  да  се  изпращат  на  АП Пловдив  и  отдел  „ИАМР”  ВКП,  като  се
посочва и датата на провеждане на работната среща за обсъждане на доклада
между съдиите, прокурорите, следователите и главния разследващ полицай.
Към  заповедта  е  приложена  и  структура  на  докладите  за  прекратените  и
върнати  от  съда  дела.  В  изпълнение  на  тази  заповед,  по  протокол  от
16.07.09г., е проведено съвещание, на което са обсъждани причините, довели
до  връщане  на  делата  за  второто  тримесечие  на  2009г.  Извършена  е
съпоставка с върнатите дела от първото тримесечие, която показва рязко
намаление на върнатите производства /по-малко с около 50%/. 

Изготвен е и доклад от окръжния прокурор на Кърджали за върнатите
от съда на органите на досъдебното производство дела за първото полугодие
за всички прокуратури в съдебен район Кърджали. В доклада са отразени и
взетите мерки за преодоляване причините за връщане на делата .

Със Заповед ОП № 25/23.05.08г.  на административния ръководител е
разпоредено  на  зам.  окръжния  прокурор  Делчева,  да  изготвя  тримесечни
анализи  на  постановените  от  прокурорите  в  ОП  Кърджали  откази  от
образуване на досъдебни производства за престъпления по чл. 255-260 от НК.
Беше проверен анализът за третото тримесечие на 2008г. 
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Аналитичната  дейност  на  ОП  –  Кърджали   се  осъществява  при
въведена много добра организация. Необходимо е всички прокурори в РП на
съдебния  окръг  да  се  запознават  с  изготвяните  анализи  и  доклади  и  да
участват в обсъжданията им.Установената в някои районни прокуратури
недостатъчно добра професионална подготовка и ниво на компетентност
на отделни прокурори, изисква търсенето на различни подходи и от страна
на  административните  ръководители,  с  цел  повишаване  качеството  на
прокурорската работа.

2. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени  доказателства,  които  се  приемат  в  ОП  Кърджали  се
отразяват  в  Книгата  за  веществени  доказателства.  В  съда  веществените
доказателства се внасят срещу подпис на служителя, който ги е получил и
печат.  Веществените  доказателства,  за  които  има  прокурорски  акт  с
разпореждане  за  връщане,  се  връщат  на  лицата  и  институциите  срещу
разписка,  което  се  отразява  в  Книгата  за  веществени  доказателства.  В
изпълнение  на  разпоредбите  на  ПОДАПРБ,  е  издадена  Заповед  №
34/29.06.09г. на административния ръководител, относно унищожаването на
веществени доказателства. С тази заповед е създадена постоянно действаща
комисия,  която  да  извършва  проверка  и  унищожаване  на  веществените
доказателства. 

Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените доказателства се извършва в съответствие с Правилника за
организацията  и  дейността  на  администрацията  на  прокуратурата  на
РБългария. 

3. Заповеди  и  разпореждания  на  административния
ръководител. Извършени проверки от и на ОП Кърджали.

В ОП Кърджали  се  води  заповедна  книга,  която  е  разделена  на  две
части-организационни  преписки  и  личен  състав,  като  в  зависимост  от
характера  на  заповедите  е  въведена  и  улесняваща  номенклатура  за
извеждането  им.  Във  връзка  с  изпълнението  на  всяка  една  от
организационните заповеди има направени отделни досиета, които включват
всички документи, следващи издаването на заповедта до нейното изпълнение.

Организацията  на  прокуратурата  в  тази  насока  улеснява
изключително работата на съдебните служители и на прокурорите, както
и осъществяването на контрол по изпълнението на издадените заповеди
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Бяха  изискани  и  проверени  заповеди  и  разпореждания  на
административния  ръководител,  които  касаят  съществени  моменти  по
организация на работата в прокуратурата, за проверявания период:

- Разпореждане ОП №14/24.03.08г. на административния ръководител,
във  връзка  с  обобщаване  на  информацията,  касаеща  координацията  по
разкриване  и  разследване  на  престъпления,  свързани  с  посегателства  на
парични средства от предприсъединителни фондове или други инструменти
на ЕС за финансиране на проекти в Република България. 

В  изпълнение  на  това  разпореждане  беше  проверена  изготвена
обобщена справка от ОП Кърджали от 06.07.09г. за второто тримесечие на
2009г., в която са отчетени образувани общо 324 преписки в съдебния район.

-  Заповед  №2/21.01.08г., издадена  въз  основа  на  разпореждане
№  21521/07г.  на  ВКП,  с  цел  активизиране  работата  по  спрените  дела  и
недопускане неоснователно и неоправдано физическо затрупване на звената в
МВР с дела, без насочващи конкретни указания от наблюдаващ прокурор за
оперативно-издирвателни действия. 

- Заповед № 50/2007г.,  Заповед № 19/08г. и Заповед № 38/08г. – и
трите заповеди се отнасят до разпределение на надзорите в прокуратурата,
като  съобразно  тези  отговорности  се  извършва  разпределението  на
преписките и делата на случаен принцип.

Заповедите  и  разпорежданията  на  Окръжния  прокурор  са
мотивирани.  Издаваните  въз  основа  на  указания  на  горестоящите
прокуратури разпореждания са своевременни и обосновани.

На  ОП  Кърджали  е  извършена  планова  комплексна  ревизия  за
дейността  на  прокуратурата  през  2008г.  от  АП Пловдив,  като  е  изготвен
ревизионен  акт  и  Разпореждане  АП  №  35/23.06.09г.  на  Апелативния
прокурор.  Като  цяло  в  Акта  е  констатирана  много  добра  работа  на
прокурорите  от  ОП  Кърджали,  като  са  посочени  някои  незначителни
слабости и пропуски, за които са дадени съответните препоръки. По дадените
препоръки в ревизионния акт е създадена необходимата организация в ОП
Кърджали за изпълнението им.

ОП Кърджали е извършила планова комплексна ревизия за дейността
на  всички  районни  прокуратури  през  2008г.,  за  което  са  съставени
ревизионни  актове,  които  са  коментирани  в  Актовете  на  ИВСС  за
съответните прокуратури. 
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ОП  Кърджали  е  извършила  проверки  по  административно-съдебния
надзор.  Работата  по  този  надзор  е  била  насочена  към  изпълнение  на
поставените  от  ВАП  и  АП  Пловдив  задачи,  както  и  към  извършване  на
проверки по сфери на дейност, специфични за региона.

Извършена  беше  проверка  на  изготвените  доклади,  становища  и
писма в изпълнение на задачите по надзора за законност, осъществяван от
прокурор  Делчева,  и  се  установи  перфектна  организация  на  надзора,
задълбоченост и мотивираност на издадените актове.

4. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП– Кърджали. 

По време на двата проверявани периода е осигурено широко участие в
различни  форми  на  обучение,  както  на  прокурорите,  така  и  на  съдебните
служители.  Тенденцията  е  положителна,  с  оглед  повишаване
професионализма и правната подготовка на прокурорите.

Общата  констатация  за  организацията  на  административната
дейност на ОП Кърджали е много добра. Административният ръководител
изпълнява функциите си и осъществява правомощията си в пълен обем, като
проявява  инициативност  и  контролира  административните  процеси  в
органа на съдебна власт.

Забележка:  Към Акта е  приложена подробна Справка № 1,  изготвена от ОП-
Кърджали,  относно  организацията  на  административната  дейност;  Доклад  за
извършена  ревизия  на  ОП  Кърджали;  Копия  от  Заповеди  на  административния
ръководител.

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

През 2008г. прокурорите са решили общо 203 преписки. Общият брой на
образуваните преписки е  212 /от тях  192 новообразувани и  20 останали от
предходен  период/,  от  които  по  34 е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство, 53 са изпратени по компетентност на други органи и
по  11 са  образувани  досъдебни  производства.  От  наблюдаваните  преписки
през  периода  са  останали  9 нерешени.   През  2008г.  ОП  Кърджали  се  е
произнесла по 79 инстанционни преписки на районите прокуратури, които са
отменени 27 постановления и са потвърдени 52 постановления. 
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От общо обжалвани 17 отказа за образуване на досъдебно производство
на прокурорите от ОП Кърджали са отменени 3, а са потвърдени 14

През полугодието на 2009г. прокурорите са решили общо 119 преписки.
Общият брой на образуваните преписки е 134 /от тях 115 новообразувани и 19
останали  от  предходен  период/,  от  които  по  23 е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство,  36 са изпратени по компетентност на
други  органи  и  по  12 са  образувани  досъдебни  производства.  От
наблюдаваните преписки през периода са останали 15 нерешени. Обжалваните
шест постановления на прокурори от ОП Кърджали за отказ да се образува
досъдебно  производство  са  били  потвърдени  от  АП  Пловдив.  Прави
впечатление, че пет от потвърдените постановления са на прокурор Делчева.

През първото полугодие на 2009г. прокурорите от ОП Кърджали са се
произнесли  по  30  преписки  на  районните  прокуратури,  от  които  14  са
отменени и 16 са потвърдени.

1. Проверка  на  прокурорски  преписки  на  ОП  Кърджали,
приключили с отказ от образуване на наказателно производство

На  случаен  принцип  бяха  проверени  прокурорски  преписки,
приключили с отказ от образуване на досъдебно производство:

- пр. пр.1055/07г. Образувана на 20.11.07г. по повод изпратени от СГП
материали,  разпределена  на  прокурор  Каменов.  С  постановление  от
21.11.07г.  е разпоредено извършване на проверка на ОДП, със срок 30 дни.
На 02.01.08г. е направено искане за продължаване срока на проверката с 30
дни. На 03.01.08г.  е изготвено предложение от наблюдаващия прокурор до
Окръжния прокурор, за удължаване на срока с 30 дни, считано от 27.12.07г. С
резолюция от 03.01.08г. срокът е продължен. Проверката е приключена и на
25.01.08г.  е  изготвена  справка  за  резултатите.  На  01.02.08г.  преписката  е
получена  в  ОП  Кърджали.  С  постановление  от  19.02.08г.  е  отказано
образуването на ДП. ТД на НАП Кърджали е уведомена. 

- пр. пр. 613/08г. Образувана на 19.08.08г. по повод изпратени от ТД на
НАП  Кърджали  материали.  Разпределена  на  прокурор  Делчева. С
постановление от 18.09.08г. е назначена проверка на ОДП със срок 30 дни. На
05.11.08г. е изпратено напомнително писмо до ОДП, че срокът на проверката
е изтекъл. На 06.11.08г. преписката е получена в ОП с изготвена справка. С
постановление от 12.11.08г. е изпратена на ОДП за допълнителна проверка
със срок 5 дни. На 25.11.08г. преписката е получена обратно. На 20.12.08г. е
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постановен отказ от образуване на ДП. Препис е изпратен на ТД на НАП. Със
същото  постановление  преписката  е  изпратена  на  ОП  В.  Търново  по
компетентност,  а  копие  от  материали  по  преписката  са  изпратени  на  РП
Кърджали за възлагане проверка, с оглед данни за престъпление по чл. 313,
ал.2 от НК. 

На  26.01.09г.  е  получено  писмо  от  АП  Пловдив,  с  което  е  върната
преписка  613/08г.,  като  е  упоменато,  че  няма  основание  да  се  отмени
постановлението за отказ от образуване на ДП за престъпление по чл. 255 от
НК. 

На 15.05.09г. е получено копие от постановление на РП В. Търново, с
което е отказано да се образува ДП по повод изпратените материали от ОП
Кърджали.

- пр.  пр.  211/08г.  Образувана е  на 13.03.08г.  по повод жалба от
гражданин  срещу  кмета  на  село  Костино.  Разпределена  на  прокурор
Еланчева, след което на 22.05.08г. преразпределена на  прокурор Каменов.
С постановление от 02.04.08г. е възложено на ОДП Кърджали извършването
на  проверка  със  срок  30  дни.  На  30.04.08г.  е  получено  искане  за
продължаване срока с още 30 дни, считано от 07.05.08г.  На същата дата е
изготвено предложение до Окръжния прокурор и с негова резолюция срокът е
продължен. На 06.06.08г. преписката е върната в ОП с извършена проверка. С
постановление от 09.06.08г. е отказано образуването на ДП за престъпление
по чл. 282 от НК. Копие от постановлението е изпратено до група жители от
с. Костино и до РДНСК. 

На 06.08.08г. преписката е изискана от АП Пловдив, на същата дата е
изпратена. С постановление от 14.08.08г. на АП Пловдив постановлението на
ОП е отменено и преписката е върната за допълнителна проверка. 

Преписката е получена в ОП Кърджали на 18.08.08г. С постановление
от 02.09.08г. е разпоредено на ОДП извършването на проверка със срок 30
дни. По предложение на наблюдаващия прокурор, с резолюция на Окръжния
прокурор, срокът е продължен с 10 дни, считано от 03.10.08г. На 17.10.08г.
преписката е получена в ОП с извършена проверка, с мнение за образуване на
ДП срещу известни извършители за престъпление по чл. 282 и 311,ал.1 от НК.
С постановление от 21.10.08г.  е  изготвен отказ  от образуване на ДП, като
преписката  е  изпратена  на  РП  Кърджали  на  22.10.08г.,  с  оглед  данни  за
престъпление по чл. 311 и 316 от НК. 

- пр. пр. 883/08г. Образувана на 17.12.08г. по повод изпратена от РПУ
Джебел тяхна преписка ЗМ 85/08г.  Разпределена на  прокурор Делчева. С
постановление от 18.12.08г.  е  постановен отказ  от образуване на ДП.  При
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проверка  на  куриерския  дневник,  се  установи,  че  постановлението  е
изпратено на 19.12.08г. с обикновена поща.

- пр. пр. 655/08г. Образувана на 16.09.08г. по повод изпратена от ОДП
преписка ЗМ 116/08г. Разпределена на прокурор Бояджиев. С постановление
от 17.09.08г. е възложено извършването на проверка на ОДП със срок 30 дни.
На  23.10.08г.  преписката  е  получена  в  ОП  с  извършена  проверка.  С
постановление  от  24.11.08г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  ДП.  На
03.02.09г. е получено писмо от АП Пловдив, от текста на което е видно, че
връщат преписката, както и че няма основание за отмяна на постановлението
от 24.11.08г.  Във входящия дневник няма отбелязване преписката да е била
изпращана в АП и да се е връщала от там. На 27.11.08г.  е изпратен препис
от постановлението.

- пр. пр. 188/09г.  Образувана е по повод изпратена от РП Кърджали
тяхна преписка № 104/09г. с оглед данни за престъпление по чл. 282 и 219 от
НК. Разпределена на  прокурор Бояджиев. С постановление от 19.03.09г. е
възложено извършването на проверка на ОДП Кърджали със срок 30 дни. На
28.04.09г. в ОП е заведено искане за продължаване срока на проверката с 30
дни. С резолюция от същата дата на Окръжния прокурор срокът е продължен,
считано  от  28.04.08г.  и  на  02.06.08г.  преписката  е  получена  обратно.  С
постановление  от  24.06.09г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  ДП,  а
преписката  е  изпратена  на  РП  Ардино  за  проверка,  с  оглед  данни  за
престъпление по чл. 220 и чл. 201 от НК.

- пр. пр. 875/15.12.08г., наблюдаващ прокурор Делчева.  Преписката е
образувана  по  повод  изпратена  по  компетентност  от  СГП  преписка.  С
постановление от 15.01.09г. е назначена проверка на ОДП Кърджали със срок
30  дни.  С  писмо  от  21.01.09г.  на  прокурор  Делчева  е  била  изискана
информация  от  Кмета  на  Община  Кърджали.  Отговорът  е  получен  на
05.02.09г.  и  на  13.02.09г.  е  изпратен  в  ОДП  за  присъединяване  към
преписката.  Преписката  е  получена  в  ОП  на  24.02.09г.  На  24.03.09г.  е
постановен отказ от образуване на ДП, копие от който е изпратен и на ВКП.
На  13.04.09г.  преписката  е  изпратена  в  АП  Пловдив  по  тяхно  искане.  С
постановление от 16.04.09г. постановлението на ОП е потвърдено.

- пр. пр. 773/06.11.08г., наблюдаващ прокурор Бояджиев. На 10.12.08г.
е постановен отказ от образуване на ДП. На 05.01.09г. в ОП е получена жалба
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срещу постановлението до АП Пловдив. На 08.01.09г.  преписката,  ведно с
жалбата са изпратени по компетентност. С постановление от 02.02.09г. на АП
постановлението на ОП е отменено. Преписката е получена обратно в ОП на
06.02.09г. С постановление от 04.03.09г. е разпоредено на ОДП извършването
на проверка със  срок 30 дни,  който срок е  бил продължен с  още 30 дни,
считано то 10.04.09г.  Продължаването е с резолюция от административния
ръководител. На 07.05.09г. е постъпило ново искане за продължаване срока
на  проверката  с  30  дни,  което  отново  е  уважено  с  резолюция  на
административния ръководител. На 19.06.09г. преписката е върната в ОП. На
08.07.09г. е постановен отново отказ от образуване на ДП.

Образуването и движението на преписките, по които са постановени
откази  от  образуване  на  досъдебно  производство  в  ОП  Кърджали  е  в
законоустановените срокове.

Констатираха  се  някои  незначителни  пропуски  при  вписването  на
данни във входящия регистър.

И тук, както и в РП Кърджали, при постъпване на материали в ОП не
се  поставя  печат  с  входящ  номер,  а  с  химикал  се  изписва  номера  на
преписката  и  датата,  на  която  е  получена.  Върху  изготвените
постановления  за  отказ  от  образуване  също  не  се  поставя  правоъгълен
печат, както и не се изписва датата на реалната деловодна обработка и
номера на преписката. 

Постановленията  за  отказ  от  образуване  се  изпращат  с
придружително писма до адресатите, върху които отново не се поставя
правоъгълен печат, а на компютъра е изписан номера на преписката и дата.
Датата на изготвяне  на постановлението,  съвпада с  датата,  с  която е
изведено  придружителното  писмо,  като  и  двете  дати  са  изписани  на
компютър.

В  изходящия  дневник  се  изписва  датата,  на  която  е  изготвено
постановлението  за  отказ  от  образуване  на  ДП,  вместо  датата  на
деловодното извеждане на постановлението.

2.  Проверка  на  инстанционни  преписки  на  ОП  КЪРДЖАЛИ,  по
които е извършена проверка на постановления за откази от образуване
на наказателно производство на районните прокуратури

През 2008г. ОП Кърджали е постановила 79 инстанционни решения по
преписки  на  районните  прокуратури,  а  за  първото  полугодие  на  2009г.  е
постановила 30бр. инстанционни решения.
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На случаен принцип бяха проверени някои инстанционни преписки:

- пр.  пр.  827/29.06.09г.  на  ОП  Кърджали  /пр.пр.  №  7/09г.  на  РП
Кърджали/. На  24.06.09г.  в  РП  Кърджали  е  получена  жалба  срещу
тяхно постановление по посочената  преписка.  На 29.06.09г.  жалбата,
ведно с преписката са получени в ОП Кърджали. С постановление от
30.06.09г.  на  прокурор  Бояджиев, постановлението  на  РП  е
потвърдено. 

- пр.  пр.  843/26.09.09г.  на ОП /пр.пр.285/09г.  на РП Кърджали/. На
29.06.09г. в РП Кърджали е получена жалба срещу тяхно постановление
по посочената преписка. На 01.07.09г. жалбата, ведно с преписката са
получени в ОП. С постановление от 03.07.09г. на  прокурор Делчева
постановлението на РП е потвърдено. 

- пр.  пр.  734/22.06.09г. Образувана  е  по  повод получена  в  ОП жалба
срещу  постановление  по  пр.пр.  664/09г.  на  РП  Момчилград.  На
22.06.09г.  преписката  е  изискана  от  Момчилград  и  на  26.06.09г.  е
получена в ОП. С постановление на  прокурор Делчева от 29.06.09г.
постановлението  на  РП  е  потвърдено.  По  преписката  в  ОП  е
приложено  копие  от  постановлението  на  РП,  тъй  като  е  било
предоставено от жалбоподателя.

- пр. пр. 514/02.06.09г. Образувана е  по повод постъпила в ОП жалба
срещу постановление по пр.пр. 810/09г. на РП Кърджали. На 02.06.09г.
преписката е изискана и е получена на 08.06.09г. С постановление на
прокурор  Бояджиев от  10.06.09г.  постановлението  на  РП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  490/26.05.09г. Образувана  е  по  повод  получена  чрез  РП
Кърджали жалба от 22.05.09г. срещу постановление по тяхна преписка
659/09г.  С  постановление  от  30.05.09г.  постановлението  на  РП  е
отменено.

- пр.  пр.  334/07.04.09г. Образувана  е  по  повод  получена  чрез  РП
Кърджали жалба срещу постановление на прокурор Колева за отказ от
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образуване на ДП от 20.02.09г. Върху жалбата липсва входящ номер и
дата  на  постъпване. Изпратена  е  ведно  с  преписката  в  ОП  на
03.04.09г.,  където  е  получена  на  07.04.09г.  С  постановление  на
прокурор Каменов от 09.04.09г. постановлението на РП е отменено.

- пр.  пр.  594/08г.  Образувана  е  на  05.08.08г.  по  повод  жалба  срещу
постановление  за  отказ  от  образуване  на  ДП от  07.07.08г.  по  пр.пр.
476/08г.  по  описа  на  РП  Кърджали.  Разпределена  на  прокурор
Лазаров. С  постановление  от  05.08.08г.  постановлението  на  РП  е
потвърдено.  На 20.08.08г.  в  ОП е заведено писмо от  АП Пловдив,  с
което изискват преписката.. На 22.08.08г. преписката е изпратена в АП
Пловдив.  С  постановление  от  19.09.08г.  постановлението  на  ОП  е
потвърдено. На 24.09.08г. преписката е върната в ОП. На 26.11.08г. АП
е изискала преписката на ОП. На 02.12.08г. преписката е изпратена в
АП. С постановление от 16.01.09г. на ВКП постановлението на АП е
потвърдено. 

- пр.  пр.682/26.09.08г.  Образувана  по  повод  изпратена  чрез  РП
Кърджали жалба срещу постановление за отказ да се образува ДП от
15.09.08г.  по  пр.пр.  543/08г.  на  РП  Кърджали.  С  постановление  от
29.09.08г. на прокурор Каменов, постановлението на РП е отменено. На
09.12.08г. в ОП е получена нова жалба срещу постановление за отказ да
се  образува  ДП  от  25.11.08г.  на  РП.  С  постановление  от  12.12.08г.
постановлението  на  РП е  отменено.  На  27.03.09г.  нова  жалба  срещу
постановление  за  отказ  на  РП  от  23.02.09г.  С  постановление  от
25.03.09г. постановлението на РП е потвърдено. С писмо от 07.04.09г.
преписката е изискана от РП във връзка с жалба от 06.04.09г.  срещу
постановлението на ОП, получена е в ОП на 10.04.09г., на същата дата
изпратена  в  АП.  С  писмо от  13.05.09г.  АП е  изискала  изготвяне  на
справка от ОП. Изпратена е справка на 20.05.09г. С постановление на
АП от 27.05.09г. постановлението на ОП е потвърдено.

Констатира  се  своевременно  произнасяне  по  инстанционните
преписки  на  прокурорите  от  ОП  Кърджали  и  бързо  администриране  на
жалбите, както в районните прокуратури, така и в ОП Кърджали..

В  инстанционните  преписки  липсват  копия  от  обжалваните
постановления на съответните районни прокуратури, което при проверка
за законосъобразност и правилност на постановените прокурорски актове
би създало затруднение на проверяващите.
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    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от ОП – Кърджали Справка №
2  по  организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща
ииндивидуалната натовареност на прокурорите.

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП – Кърджали, на основание чл.54, ал.1, т.2
ЗСВ

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства
Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. са били общо 182

През 2008г. са образувани 77 досъдебни производства и са наблюдавани още
105  досъдебни  производства,  които  са  били  образувани  през  предходни
години. Разследване от следовател е проведено по 76 досъдебни производства.

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  първото
полугодие на 2009г. са били общо 89,  от които 2  бързи производства. През
този период са образувани 49 досъдебни производства и са наблюдавани още
38 досъдебни производства, които са били образувани през предходни години. 

 През 2008г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо  110 досъдебни производства, от които  89  разследвани от разследващ
полицай и 21 разследвани от следовател. Всичките тези дела са били решени,
с изключение на  10 досъдебни производства,  намиращи се за произнасяне
при прокурор към края на проверявания период.

През  полугодието  на  2009г.  от  разследващите  органи е  приключено
разследването по общо 57 досъдебни производства, от които 50 разследвани
от разследващ полицай и 7 разследвани от следовател. Всичките тези дела са
били решени, с изключение на 2 , намиращи се за произнасяне при прокурор
към края на проверявания период.

Извърши  се  проверка  на  образуването  и  движението  на  следните
наблюдавани досъдебни производства:

- пр.  825/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Лазаров Досъдебното
производство е образувано с постановление от 29.06.09г. срещу НИ за
престъпление  по  чл.  123,  ал.1  от  НК.,  по  повод  изпратена  от  РПУ
Кърджали  преписка  4356/29.06.09г.  Даден  е   срок  2  месеца.  На
29.07.09г. ДП е получено в ОП Кърджали за произнасяне по направени
искания на основание чл. 229, ал.3 от НПК. С писмо от същата дата, ДП
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е върнато в РПУ за приключване. На 30.07.09г. ДП е получено в ОП с
мнение  за  прекратяване.  С  постановление  от  31.07.09г.  на  прокурор
Лазаров  ДП  е  било  иззето  от  разследващия  полицай,  поради  негов
отпуск и възложено на друг разследващ полицай. На 20.08.09г. в ОП е
постъпило искане за продължаване срока на разследване, към което е
приложен  и  следствено  календарен  план.  На  21.08.09г.  е  поискано
удължаване  на  срока  от  АП  Пловдив  и  с  писмо  от  27.08.09г.  ОП
Кърджали  е  уведомена,  че  срокът  е  продължен  с  2  м.,  считано  от
29.08.09г.  Към  момента  на  проверката,  разследването  по  делото
продължава.

- пр.  937/14.07.09г.,  наблюдаващ прокурор Каменов. Образувано е  с
постановление от 05.08.09г.  срещу НИ за престъпление по чл.  319 а,
ал.1 НК,  по повод изпратена по компетентност от РП Кърджали тяхна
преписка. Даден е срок 2 месеца. На 25.09.09г. е постъпило искане за
продължаване срока с 4 месеца. На 26.09.09г. е изпратено искане до АП
Пловдив за продължаване на срока, а с писмо от 02.10.09г АП Пловдив
е уведомила ОП, че срокът е продължен с 2м., считано от 06.10.09г.

Извърши  се  проверка  на  предоставения  списък  на  дела,  образувани
преди  2006г.  и  наблюдавани  през  2008г.  Проверката  се  извърши  по
регистрите и по самите дела: 

- вх.  487/02г.,  сл.д.  №  150/02г.  по  описа  на  ОСлО  Кърджали,
наблюдаващ  прокурор  Каменов.  Образувано  е  на  23.09.02г.
Постъпило на 08.10.08г. в ОП Кърджали. На 28.10.08г. е възобновено и
прекратено поради изтекла давност. 

- вх.  88/97г.,  сл.д.  №  43/97г.  по  описа  на  ОСлО  Кърджали,
наблюдаващ  прокурор  Бояджиев.  Образувано  на  06.02.97г.,
прекратено на 15.12.08г., поради липса на престъпление. 

- 408/03г., сл.д. № 30/02г. по описа на ОСлО Кърджали, наблюдаващ
прокурор  Делчева.  Образувано  на  01.07.02г.  Спряно  на  10.06.08г.
срещу ИИ.

- 660/00г., сл.д. № 127/00г. по описа на ОСлО Кърджали, наблюдаващ
прокурор Делчева.  Образувано на 17.07.00г.  за  престъпление по чл.
330 от НК. Спряно на 21.03.08г. срещу НИ.

15



- 144/00г., сл.д. № 144/00г. по описа на ОСлО Кърджали, наблюдаващ
прокурор  Лазаров.  Образувано  на  15.02.00г.  Изискано  от  ОП
Кърджали на 20.06.08г. На 23.06.08г. е изпратено по компетентност.

2. Проверка  на  образуването  и  движението  на  спрените
досъдебни производства

През 2008г. са спрени общо 18 наказателни производства, от които 15
срещу неизвестен извършител и 3 срещу известен извършител.

Възобновени са 23 наказателни производства през 2008 г., от които 15
са водени срещу неизвестен извършител и 8 - срещу известен извършител. 

През  първото  полугодие  на  2009г.  са  спрени общо 14  наказателни
производства, от които 8 срещу неизвестен извършител и 6 срещу известен.

Възобновени са 7 наказателни производства през този период. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  дела,  спрени  срещу  известен
извършител:

- ДП  59/08г.,  пр.пр.  469/08г.,  наблюдаващ  прокурор  Лазаров.
Досъдебното производство е образувано с постановление на 17.06.08г.
срещу Н. Б. за престъпление по чл. 283 вр. с 26,ал.1 от НК. На 05.08.08г.
в  ОП Кърджали  е  получено  предложение  за  продължаване  срока  на
разследването  с  60  дни.  На  същата  дата  наблюдаващия  прокурор  е
изпратил  до АП Пловдив  искане  за  продължаване  на  срока,  което  е
уважено от АП. Срокът е бил удължен от АП по искане на ОП с още
два месеца, считано до 17.12.08г. На 20.12.08г. ДП е получено в ОП с
мнение за спиране на основание  чл. 244,ал.1,т.3 от НПК. Свидетел по
ДП е бил обявен за ОДИ с телеграма от 17.12.08г. На 14.07.09г. в ОП е
постъпило искане за възобновяване на НП, тъй като свидетелят е бил
установен.  С  постановление  от  16.07.09г.  НП  е  възобновено.  На
23.09.09г.  делото  е  получено  в  ОП  отново  с  мнение  за  спиране  на
същото основание. За ОДИ на 14.09.09г. е бил обявен друг свидетел. С
постановление от 01.10.09г.  НП е било спряно от прокурор Лазаров.
Междувременно на 28.09.09г. е било получено искане за възобновяване
„поради  възникнала  необходимост  от  допълнителни  действия  по
разследването, считано от 23.09.09г.
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- ДП  303/05г.,  пр.пр.741/05г.,  наблюдаващ  прокурор  Лазаров.
Досъдебното производство е образувано срещу А. Р. О. за престъпление
по  чл.  343,  ал.1,букви  б,в  и  а  вр.  с  чл.  342,ал.1  от  НК.  Деянието  е
извършено на  21.10.05г.  Наказателното производство е  било спирано
общо четири пъти от прокурор Лазаров на основание чл. 25,т.1 от НПК,
като последното спиране е от 23.06.09г.

- ДП 87/09г., наблюдаващ прокурор Делчева. Започнато е като бързо
производство  срещу  А.  П.  за  престъпление  по  чл.  304,  ал.1  от  НК.
Деянието е извършено на 11.02.09г. С постановление от 18.02.09г. на
прокурор Делчева е постановено разследването да продължи по общия
ред. По делото е приложено постановление за принудително довеждане
от 19.02.09г. Приложена е и справка за местно издирване от 27.02.09г.,
в  която  се  упоменава,че  П.  е  заминал  за  София.  На  09.03.09г.  е
изготвена докладна записка от водещия разследването, с предложение
Пехливан да бъде обявен за ОДИ, което е  станало на 12.03.09г.  Със
заключително  постановление  за  спиране  от  13.03.09г.  делото  е
изпратено в ОП. С постановление от 24.03.09г. НП е спряно. 

- ДП  201/00г.,  пр.пр.  243/03г.,  наблюдаващ  прокурор  Каменов.
Досъдебното производство е водено срещу А. К. за престъпление по чл.
244,ал.1 от НК. Деянието е извършено на 26.02.00г. К. е обявен за ОДИ
на 15.06.07г. Делото е спряно от 20.01.09г. с постановление на прокурор
Каменов. 

3. Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените
наказателни производства

Съгласно  предоставената  справка,  за  2008г.  са  прекратени  76
наказателни  производства,  от  които  2  са обжалвани  пред  горестоящите
прокуратури и едно е отменено. За полугодието на 2009г. са прекратени  34
наказателни  производства,  от  които  2  са  обжалвани  пред  горестоящите
прокуратури и са отменени

а/  проверка  на  прекратени  досъдебни  производства  на  ОП
Кърджали, по които са обжалвани постановленията за прекратяване:

 - пр. пр.418/07г. /ПД 5/09/ на ОП.  На 31.08.07г. ОП е прекратила ДП
58/07г.  С  постановление  на  31.08.07г.  и  по  разпореждане  на  ВКП,  АП
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Пловдив  е  извършила  служебна  проверка,  въз  основа  на  която  са  дадени
указания  за  събиране  на  доказателства  и  е  отменено  атакуваното
постановление.  След  извършване  на  указаните  действия,  отново  с
постановление  от  22.01.09г.  ОП  е  прекратила  частично  наказателното
производство и е изпратила материалите на РП Кърджали по компетентност,
с оглед данни за престъпление по чл.309,ал.1 от НК. След служебна проверка
на  АП  Пловдив,  с  постановление  от  19.03.09г.,  е  отменено  това
постановление и е разпоредено внасянето на обвинителен акт. 

Внесен е обвинителен акт на 30.03.09г., от прокурор Каменов срещу С.
Е.  и  Т.  Е.  С  разпореждане  на  ОС  Кърджали  от  02.04.09г.  по  НОХД,  на
основание  чл.  250,ал.1,т.1,вр.  чл.  248,ал.2,т.2  от  НПК,вр.  чл.24,ал.1,т.3,вр.
чл.81,ал.3,вр. чл. 80,ал.1,т.3 от НК е прекратено наказателното производство
срещу С. Е. за извършено престъпление по чл. 255, ал.2 вр.ал.1,пр.2и3 ,вр.
чл.2,  ал.2  от  НК,  поради  изтекла  давност,  изключваща  наказателното
преследване. Това разпореждане е протестирано пред АС Пловдив, където е
образувано  ЧНД № 177/09г.  С  определение  от  01.06.09г.  на  АС Пловдив,
разпореждането на ОС е било потвърдено. Представителят на прокуратурата-
прокурорът от АП Пловдив не е поддържал протеста.  Делото е продължило
срещу Т.  Е.  и към момента на  проверката  е  в  съдебна  фаза,  насрочено за
разглеждане.

-  пр.  пр.  № 72/06г.  на ОП Кърджали.  Досъдебното  производство е
било  образувано  срещу  Г.  С.  за  престъпление  по  чл.  256  от  НК,  като
основанието  за  образуването  му  е  бил  ДРА  на  „И…”  ООД  Кърджали.
Съгласно ДРА е определен дължим ДДС за периода – 01.01.96г..-30.11.98г. в
размер  на  31902,89лв.  С  постановление  на  ОП от  08.02.08г.  е  прекратено
наказателното производство по сл.д.  № 196/99г.,  поради недоказаност.  АП
Пловдив /по пр.пр.10218/07г./ е извършила служебна проверка по указание на
ВКП и е потвърдила постановлението на ОП Кърджали на 13.03.08г. 

б/  проверка  на  прекратени  досъдебни  производства  на  ОП
Кърджали, по които не са обжалвани постановленията за прекратяване

Беше  извършена  проверка  на  влезлите  в  сила  постановления  за
прекратяване на наказателното производство, постановени в периода януари-
април 2009г.:

- Вх.263/09г. Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх.349/08 г. Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
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- Вх. 341/09г. Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 82/09 Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 142/09 Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 11/09 Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 53/09 Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 97/09 Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 74/08 Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 91/09 Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 884/08гОбразувано по чл. 343,ал.1,б.”в” от НК
- Вх. 820/08г  Образувано по чл. 115 от НК срещу НИ.
- Вх. 62/09г Образувано по чл. 330, ал.3 от НК
- Вх.205/09г. Образувано по чл. 330, ал.3 от НК.

Образуването  и   движението  на  досъдебните  производства  е  в
процесуалните  срокове,  произнасянето  на  прокурорите  по  приключилите
досъдебни производства с постановления за прекратяване са в едномесечен
срок,  връчването на преписи от постановленията е осъществявано също
непосредствено след произнасянето. 

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от ОП – Кърджали Справка № 3

по  организацията  на  образуването  и  движението  на  досъдебните  производства,

отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите .

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

1. Наказателно-съдебен надзор.

През 2008г. са внесени в съда 19 обвинителни актове, а 20 са разгледани
в съдебна фаза и са постановени присъди. Броят на осъдителните присъди по
общия ред е 16, а по  2  са произнесени оправдателни присъди, сключени са 6
споразумения в хода на съдебното следствие.

Протестирани са двете оправдателни присъди, един протест е уважен. 
През  първото  полугодие  на  2009г.  са  внесени  в  съда  9 обвинителни

актове и  9 са разгледани в съдебна фаза и са постановени присъди. Броят на
осъдителните  присъди по  общия ред  е 3,  оправдателните  присъди няма.  И
трите  осъдителни  присъди  са  протестирани,  резултати  от  протеста  няма.
Сключени са 3 споразумения в хода на съдебното следствие.

На случаен принцип бяха проверени дела с внесени в съда обвинителни 
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актове, като се проследи и организацията по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2008г.  са  приведени  в
изпълнение 25 присъди, неприведени присъди в срок няма.  Няма отложени
изпълнения  на  наказанията.  През  полугодието  на  2009г.  са  приведени  в
изпълнение 18 присъди. Неприведени присъди в срок няма. Няма отложени
изпълнения на наказанията. По една присъда е прекъснато изпълнението на
наказанието.

На случаен принцип бяха проверени дела, с внесени в съда обвинителни
актове,  като  се  проследи  организацията  по  изпълнение  на  наказанията  по
Книгата за изпълнение на наказанията и присъдните преписки: 

- пр.  пр.  №240/08г.  /ДП50/08г/,  наблюдаващ  прокурор  Каменов.
Разследването е приключило и преписката е заведена в ОП Кърджали
на 24.03.09г. Изготвен е и е внесен обвинителен акт на 31.03.09г. срещу
Х. Б. за престъпление по чл. 343, ал.3,пр.3, б „б” от НК. Образувано е
НОХД № 67/09г.,  насрочено  за  11.05.09г.,  на  която дата  е  сключено
споразумение  по  реда  на  чл.  384  от  НПК  и  е  одобрено  от  съда.
Обвинителният  акт  и  споразумението  отговарят  на  всички
изисквания на НПК.

- 878/07г.  /ДП  132/07г./  ПД  3/08г.,  НОХД  55/08г.,  наблюдаващ
прокурор  Каменов.  Образувано  е  на  30.09.07г.  срещу  НИ.  Като
обвиняеми лица са привлечени К. Д. В. и Д. О. Б. Обвинението е по чл.
115 вр. с чл. 20,ал.2,вр. с чл.63 от НК. Обвинителният акт е внесен на
15.02.08г. Присъдата е постановена на 07.04.08г. Наложеното наказание
и за двамата подсъдими е „лишаване от свобода за срок от 2г.” по чл.
124, ал.1,пр.2 вр 129,ал.2,вр. с чл. 63 от НК. Присъдата е влязла в сила.
Приложенията към обвинителния акт, както и в гореописаното дело
са описани изключително подробно, което улеснява както прокурора,
който участва в съдебните заседания, така и съдебния състав, който
се  произнася  по  делото.  Обвинителният  акт  отговаря  на
изискванията на НПК.

Извърши се проверка по Книгата на прокурора, където под №3 за
2008г. са направени съответните записвания. От същата книга се вижда,
че в графата „кога и на кой прокурор е дадено делото за решаване” са
записани  две  дати-27.12.07г.  и  07.02.08г.  Освен  това  изрично  е
отбелязано, че присъдата влиза в сила за Д. Б. на 05.12.08г., а за К. В. на
05.03.09г. 
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Беше  извършена  проверка  и  в  Книгата  за  изпълнения  на
наказанията и по документите, намиращи се в присъдните преписки на
двамата осъдени, от която се установи пълно отразяване в Книгата на
данните от присъдната преписка.

 С  писмо изх. № 262/25.09.09г. ръководител сектор „Изпълнение
на наказанията” при ВКП е изпратил девет типови образци във връзка с
изпълнение на наказания, които образци са въведени в ОП Кърджали.
Към Книгата за изпълнение на наказанията са приложени и указание
И 30/05.03.09г. на ВКП, във връзка с изпълнение на наказанията. Към
момента на проверката за 2009г.  в Книгата са отразени 17 присъдни
преписки, като под № 11 и № 12 са записани съответно Кирил Василев
и Димитър Бакалов. 

- 470/09г./ДП287/09,  НОХД  110/09,  ПД  9/09г.,  прокурор  Делчева
Образувано  е  като  бързо  производство  в  РП  Кърджали.  С
постановление от 20.05.09г. ОП Кърджали е приела наблюдението на
ДП и е указала предявяване обвинение по чл. 199, ал.1 от НК, като е
разпоредила разследването да се извърши по общия ред. На 11.06.09г.
разследването  е приключило и делото е заведено в ОП Кърджали. На
23.06.09г. е внесен обвинителен акт срещу Г. И. по чл.199, ал.1, т.4 от
НК.  Образувано  е  НОХД  и  е  насрочено  за  21.07.09г.  С  присъда  от
21.07.09г. Г. И. е осъден на 10м. лишаване от свобода. Обвинителният
акт отговаря на всички изисквания на НПК.

Присъдата  е  влязла  в  сила  на  05.08.09г.  и  е  изпратена  от  ОС
Кърджали на ОП Кърджали на 07.08.09г. Заведена е в ОП на 10.08.09г.
и  на  същата  дата  е  изпратено  писмо  до  Началника  на  затвора  в
Пазарджик.  Образувана  е  присъдна  преписка  Р  16/10.08.09г. На
17.08.09г. е получен отговор от директора на затвора, с който уведомява
ОП,  че  е  привел  в  изпълнение  присъдата  на  Г.  И.,  с  начало  на
изтърпяването -19.05.09г. ОП Кърджали е уведомила ОС Кърджали за
това  обстоятелство.  ГД”Изпълнение  на  наказанията”  се  разпорежда,
лишеният  от  свобода  Г.  И.  да  изтърпи  наказанието  в  Затвора
Пазарджик. Прокуратурата е уведомена на 23.09.09г. и на същата дата
уведомява съда. При проверка на присъдната книга се установи, че по
нея са отбелязани всички описани по горе обстоятелства.

- 266/08г/ДП  52/08/НОХД  204/08,ПД  14/08,  наблюдаващ  прокурор
Лазаров. Образувано е срещу Д. М. за престъпление по чл. 343, ал.4 от
НК. Деянието е извършено на 27.03.08г. Досъдебното производство е
приключило, изпратено и е заведено в ОП Кърджали на 18.07.08г. На
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24.07.08г.  делото  е  внесено  с  обвинителен  акт  в  съда.  НОХД  е
насрочено за 24.09.08г. Наложено е наказание е две години лишаване от
свобода при първоначален лек режим на изтърпяване.  Обвинителният
акт отговаря на изискванията на НПК.  

Присъдната  преписка  е  Р13/09г. Извърши  се  проверка  по
прокурорската  книга  и  по  Книгата  за  изпълнение  на  наказанията:  В
Книгата под №13 фигурира Д. М. Отразено е, че присъдата е влязла в
сила на 31.03.09г. На 14.04.09г. е изпратена от съда в прокуратурата. На
22.04.09г.  е  изпратена  от  прокуратурата  на  затвора  Стара  Загора. С
писмо от 12.05.09г. ОП е уведомена, че осъденият е започнал да търпи
наказанието  на  30.04.09г.  Констатира  се  забавяне,  както  при
изпращането  на  присъдата  от  съда  в  прокуратурата,  така  и  при
изпращането и от прокуратурата на Затвора гр. Стара Загора.

За 2008г. са внесени в съда общо 5 споразумения за решаване на делото
в  досъдебно  производство.  Всички са  одобрени  от  съда.  За   първото
полугодие на  2009г. са внесени 2 споразумения, които са одобрени от съда. 

Бяха проверени двете споразумения за 2009г.

- пр. пр.747/27.10.08г., ДП 121/08г. Образувано по чл. 212, ал.2 от НПК
срещу НИ за престъпление по чл. 115 от НК. На 20.12.08г. досъдебното
производство е получено в ОП Кърджали с мнение за съд на Лефтер
Колев за престъпление по чл. 343, ал.4 от НК. На 12.01.09г. е изготвено
споразумение за решаване на наказателното производство по реда на
371 и сл. от НПК. На 14.01.09г. споразумението е внесен в съда и на
19.01.09г. е одобрено. Наложеното наказание е „2г. и 6м. лишаване от
свобода”  с  4г.  изпитателен  срок  и  „2г.  и  6м.  лишаване  от
правоуправление”.

- пр.  пр.746/08г.,  ДП  125/08г. Образувано  по  повод  изпратени  по
компетентност  материали  от  РП  Кърджали  на  24.10.08г.  С
постановление  от  24.10.08г.  на  прокурор  Лазаров,  досъдебното
производство  е  прието  за  наблюдение,  ръководство  и  контрол.
Постановено е разследването да продължи за престъпление по чл. 354а,
ал.1, пр.6 от НК. На 30.12.08г. ДП е получено в ОП с мнение за съд. На
20.01.09г.  е  внесено  в  ОС  Кърджали  споразумение  от  19.01.09г.  С
определение  на  съда  от  29.01.09г.,  същото  е  одобрено.  Наложеното
наказание е „лишаване от свобода за срок от 9 месеца при общ режим”.
Извън  изисканите  данни  от  справка  №4,  по  наказателно  съдебния

надзор беше извършена проверка за целия проверяван период на действията
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на окръжния прокурор  по  реда  на  чл.  420  НПК.  Установи  се,  че  има две
преписки / вх. № 92/09г и 444/08г. на ОП Кърджали/, които бяха проверени:

- пр.92/08г.: образувана по сигнал на прокурор от РП Кърджали, в който
се твърди, че са налице основания за възобновяване на НОХД 1286/07г. за
отмяна  на  присъда  по  същото  дело  и  за  отмяна  на  решение  по  ВНОХД
„поради  допуснати  съществени  нарушения  по  чл.  348,ал.1,т.2  НПК”.
Изложени са мотиви, в подкрепа  на хипотезата на чл. 422, ал.1,т.5 НПК. Със
съпроводително писмо на окръжния прокурор сигналът е изпратен на главния
прокурор и на 24.04.09г. е получен отговор от прокурор от ВКП, че сигналът
е оставен без уважение; 

-пр.  444/08г:  образувана  е  също  по  сигнал  на  прокурор  от  РП  –
Кърджали  с  твърдение,  че  са  налице  основанията  за  възобновяване  на
наказателно  производство.  Сигналът  не  е  уважен,  като  за  резултата  е
уведомена ОП – Кърджали.

    По двете преписки е направен задълбочен правен анализ на фактите
и  доказателствата  по  делата  и  аргументиране  на  предпоставките  за
възобновяване  на  наказателните  производства.  Администрирането  на
преписката от ОП –Кърджали е своевременно.

Общата  констатация  за  организацията  на  наказателно-съдебния
надзор  в  ОП  –  Кърджали  е  добра.  Книгата  на  прокурора,  Книгата  за
изпълнение на наказанията отразяват в пълнота движението на делата и
относимите  обстоятелства.  Присъдните  преписки  са  комплектовани  в
хронологична  последователност.  Администрирането  на  делата  от
прокурорите се извършва в процесуалните срокове.       

        
2. Гражданско - съдебен надзор.

През 2008г. гражданско-съдебният надзор в   ОП Кърджали се изразява
в  участие  на  прокурори  в  28 граждански  дела  на  ОС  Кърджали.  През
полугодието на 2009г. прокурорите са участвали в 9 граждански дела на ОС
Кърджали. 

За  2008г.  и  за  първото  полугодие  на  2009г.  има  предявен  по  един
граждански иск от прокурори. Обжалвани съдебни решения за двата периода
няма.

3. Административно-съдебен надзор. 
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През  2008г.  прокурорите  от  ОП  Кърджали  са  участвали  общо  в
разглеждането на 117 административни дела, от които в 95 по закон и в 22 по
собствена преценка. За полугодието на 2009г. са участвали в разглеждането
на  102 административни дела, от които в  92 по закон и в  10 по собствена
преценка.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от ОП Кърджали Справка № 4 по
организацията на  съдебния  надзор,  отразяваща и  индивидуалната натовареност на
прокурорите.

Въз  основа  на   извършената  проверка  се  налагат  следните
констатации и препоръки:

КОНСТАТАЦИИ:

1.  Аналитичната дейност на ОП – Кърджали  се осъществява при
въведена много добра организация. Необходимо е всички прокурори в РП на
съдебния  окръг  да  се  запознават  с  изготвяните  анализи  и  доклади  и  да
участват в обсъжданията им. Установената в някои районни прокуратури
недостатъчно добра професионална подготовка и ниво на компетентност
на отделни прокурори изисква търсенето на различни подходи и от страна
на  административните  ръководители  с  цел  повишаване  качеството  на
прокурорската работа.

2.  Общата  констатация  за  организацията  на  административната
дейност на ОП Кърджали е много добра. Административният ръководител
изпълнява функциите си и осъществява правомощията си в пълен обем, като
проявява  инициативност  и  контролира  административните  процеси  в
органа на съдебна власт.

3.  Установи  се  перфектна  организация  на  надзора  за  законност,
възложен  на  прокурор  Делчева,  задълбоченост  и  мотивираност  на
издадените актове, срочност при изпълнение на възложените задачи.

4.  Образуването  и  движението  на  преписките,  по  които  са
постановени  откази  от  образуване  на  досъдебно  производство  в  ОП
Кърджали  е  в  законоустановените  срокове.  Констатираха  се  някои
незначителни пропуски при вписването на данни във входящия регистър. При
завеждането на жалби, съпроводителни писма, досъдебни производства и

24



други  в ОП – Кърджали  не се поставя правоъгълен печат , върху който да
се  вписват  входящия  номер  и  датата  на  постъпване.  В  дневниците  и
регистрите се отразяват датите на изготвяне на прокурорските актове,
вместо датите на деловодното им извеждане.

5.  Констатира  се  своевременно  произнасяне  по  инстанционните
преписки  на  прокурорите  от  ОП  Кърджали  и  бързо  администриране  на
жалбите,  както  в  районните  прокуратури,  така  и  в  ОП  Кърджали.  В
инстанционните преписки липсват копия от обжалваните постановления
на  съответните  районни  прокуратури,  което  при  проверка  за
законосъобразност и правилност на постановените прокурорски актове би
създало затруднение на проверяващите.

6. Образуването  и  движението  на  досъдебните  производства  е  в
процесуалните  срокове,  произнасянето  на  прокурорите  по  приключилите
досъдебни производства с постановления за прекратяване е в едномесечен
срок,  връчването на преписи от постановленията е осъществявано също
непосредствено след произнасянето. 

7.  Общата констатация за организацията на наказателно-съдебния
надзор  в  ОП  –  Кърджали  е  добра.  Книгата  на  прокурора,  Книгата  за
изпълнение на наказанията отразяват в пълнота движението на делата и
относимите  обстоятелства.  Присъдните  преписки  са  комплектовани  в
хронологична  последователност.  Администрирането  на  делата  от
прокурорите се извършва в процесуалните срокове.      

ПРЕПОРЪКИ:

1. Административният ръководител на ОП – Кърджали да създаде
организация за  запознаване  на  всички прокурори в  съдебния окръг  с
изготвяните  в  прокуратурата  анализи  и  доклади,  както  и  с
предоставяните  от  горестоящите  прокуратури  становища,  указания  и
анализи.

2.  Административният  ръководител  на  ОП  –  Кърджали  да
организира  съвместни  съвещания  и  обсъждания  по  конкретни
проблемни правни теми с участието на всички прокурори от съдебния
район.

25



3.  Да се предприемат мерки за преодоляване на незначителните
пропуски при деловодната обработка на преписките и делата. 

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Окръжна  прокуратура  Кърджали  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 

 Административният  ръководител  да  запознае прокурорите  и
съдебните  служители  от  ОП  –  Кърджали  с  резултатите  от  извършената
планова проверка. 

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

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на Акта
Административният ръководител на Окръжна прокуратура Кърджали може
да  направи  възражения  и  да  ги  представи  на  Главния  инспектор  на
Инспектората към ВСС.

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет за сведение.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Главния  прокурор  на  Република
България за сведение.  

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна  прокуратура  –  Пловдив  за  сведение  и  за  изпълнение  на
препоръките от негова компетентност.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 266/24.09.2009 г. на Главния инспектор на
ИВСС;
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2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка  №2 по  организацията  на  образуването   и  движението  на
преписките на ОП – Кърджали; 

 
4.  Справка №3  по организацията  на образуването  и движението на

досъдебните производства на ОП – Кърджали;

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6. Копие  от  заповед  ОП  №38/10.11.2008  г.  на  административния
ръководител на ОП – Кърджали;

7. Копие  от  заповед  ОП  №2/21.01.2008  г.  на  административния
ръководител на ОП – Кърджали;

8.
9. Копие  от  заповед  ОП  №15/23.03.2009  г.  на  административния

ръководител на ОП – Кърджали;

10.  Копие от  заповед  ОП №34/29.06.2009 г.  на  административния
ръководител на ОП – Кърджали;

11.  Копие  от  заповед  ОП  №25/25.03.2008  г.  и  разпореждане  ОП
№14/24.03.2008 г.на административния ръководител на ОП – Кърджали;

12. Копие  от  заповед  ОП  №17/07.04.2009  г.  на  административния
ръководител на ОП – Кърджали;

13.  Ревизионен  акт  за  извършена  комплексна  ревизия  на  ОП
Кърджали  от  АП  Пловдив  и  разпореждане  АП  №35/23.06.2009  г.  на
административния ръководител на АП Пловдив.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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