
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 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КРУМОВГРАД

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 01.01.2008 г. – 30.06.2009 г.

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

Подготвителен  етап на  плановата  проверка  –  включва  проучване  и
анализ на годишния  отчетен доклад за 2008 г. на РП Крумовград, изискване и
предоставяне  от  РП  Крумовград  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 2008 г.  и първото шестмесечие на 2009 г.  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 РП – Крумовград е предвидено по щат да се осъществява
от 3 прокурори. Няма незаети щатни бройки. Прокурорите се подпомагат от
общо 4 съдебни служители. 

РП – Крумовград е настанена в сградата на Съдебната палата.Дейността
на прокуратурата се осъществява при добри материални условия. 

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

Видно от представената справка №1 15 книги, регистри и дневници се
водят  на  основание  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, 7 се
водят по указание на ВКП и 3 по собствена преценка. Всички те се водят на
хартиен носител. На електронен носител се води списък на всички спрени
дела през годините срещу известен и неизвестен извършител. 

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

Беше  извършена  проверка  на  регистъра  на  спрените  досъдебни
производства срещу известен и срещу неизвестен извършител. Регистрите
се  водят  на  хартиен  носител  и  в  електронен  вид.  В  тях  са  включени
образувани досъдебни производства от 1982 г. до 2007 г., като се отразяват
всички  необходими  обстоятелства,  които  да  подпомагат  прокурорите  в
преценката  им  дали  са  налице  основания  за  погасяване  на  наказателното
преследване,  поради изтичане на предвидените в НК давностни срокове. В
регистрите се вписва и името на наблюдаващите прокурори.

Регистърът за  спрените срещу известен  извършител наказателни
производства обхваща  общо  23 досъдебни  производства,  които  са
образувани след 1995 г. 
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Беше  проверен  регистъра  на  преписките  за  кореспонденция  с
органите  на  КУИППД. Той  е  създаден  със  Заповед  №  29/16.10.07  г.  на
районния  прокурор  на  РП  Крумовград,  въз  основа  на  указания  на  АП
Пловдив,  дадени  с  писмо  №  2091/08.10.07  г.  Съгласно  заповедта,  в  РП
Крумовград е въведен  регистър за внесени искания на основание чл. 72,
ал.1  от  НПК,  както  и  регистър  за  образуваните  административни
преписки за кореспонденция с органите на КУИППД. Първият регистър е
по Инструкцията  за  взаимодействие  между органите  на  МВР,  органите  на
МФ, прокуратурата и следствието, за установяване на имущество, придобито
от  престъпна  дейност.  Констатира  се,  че  в  регистъра  на  преписките  за
кореспонденция с органите на КУИППД е заведена само една преписка -
пр. пр. №62/06 г., която е образувана по повод водено срещу Алекси Атанасов
Костов  досъдебно  производство  за  престъпление  по  чл.  210  от  НК.
Съобщението до КУИППД е било изпратено на 11.04.06 г., непосредствено
след образуване на наказателното производство. 

Беше  извършена  проверка  регистъра  по  чл.  72,  ал.1  от  НПК.  В
регистъра по чл. 72, ал.1 от НПК е отбелязано само едно производство - ДП
145/08  г.,  като  е  отбелязано,  че  е  наложен  запор  от  25.11.08  г.  на  лек
автомобил.  Искането  до  съда  е  от  същата  дата.  Други  отбелязвания  в
регистъра  няма.  Беше  проверено  самото  ДП  и  се  установи,  че  с  оглед
събраните  доказателства  наблюдаващия  прокурор  е  преценил,  че  липсват
категорични  доказателства  за  съпричастност  от  Веселин  Йорданов  към
извършеното  деяние,  поради  което  е  направени последващо искане  до  РС
Крумовград за отмяна на наложената обезпечителна мярка. От направената
проверка  по  самата  преписка  е  видно,  че  във  водения  регистър  не  са
направени всички необходими отбелязвания. 

Както и в останалите прокуратури в страната и тук се наблюдава
слабо приложение на разпоредбата на чл. 72, ал.1 от НПК. 

В хода на проверката се проследи отразяването на движението на пр.
пр. №62/06 г. по описа на РП – Крумовград  в различните книги, регистри и
дневници, както следва:

При  проверката  по  входящия  дневник се  констатира,  че  пр.  пр.
№62/2006  г.  е  заведена  на  27.02.06  г.  С  постановление  на  наблюдаващия
прокурор преписката е изпратена на 06.03.06 г. за извършване на проверка в
РПУ. След приключване на проверката,  с постановление от 10.04.2006 г. е
образувано  дознание.  Констатира  се  срочност  при  администриране  на
преписката  и  при  извършване  на  проверката. Във  входящия  регистър  е
отбелязано още № на ПД и датата на внасяне на обвинителния акт.  Липсва
дата на връщане на преписката от РПУ след извършената проверка.
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При  извършената  проверка в  книгата  за  извършване  на
предварителни  проверки се  установи,  че  движението  на  преписката  е
отразено  и  в  нея.  В  тази  книга  се  отбелязва  срока  на  проверката,
допълнително разрешения срок, както и датите на изпращане и връщане на
преписката.

По пр. пр. №62/2006 г. се извърши проверка и в  описната книга на
следователя,  където  е  отбелязано  движението  на  делото  във  фазата  на
досъдебното  производство,  до  датата  на  изготвяне  на  обвинителния  акт.
Констатира  се,  че  цялостното  движение  на  досъдебната  фаза  е
отбелязано  в  книгата. Досъдебното  производство  е  било  образувано  на
10.04.06  г.  и  след  проведеното  разследване  същото  е  прекратено  с
постановление  от  25.05.06  г.   Постановлението  за  прекратяване  е  било
отменено  с  определение  от  20.06.06г.  на  РС  Крумовград.  Във  връзка  с
последвал протест, с определение от 07.07.06 г. на ОС Кърджали по ВЧНД
230/06 г. определението на РС Крумовград е потвърдено. В изпълнение на
тези съдебни актове, прокурор Чотрова с постановление от 20.07.06 г. дава
конкретни  указания  и  връща  делото  за  разследване  от  дознател.  След
приключване на  допълнителното разследване  е  внесен обвинителен акт  на
10.08.06  г.  Движението  на  преписката  показва  бързина  при
администрирането  от  прокуратурата  и  бързина  при  произнасянето  от
съда.

Беше проследено движението на делото след изготвяне на обвинителен
акт /ПД 23/06 г./  по пр. пр. №62/2006 г. в книгата за обвинителните актове.
Констатира се цялостно отбелязване в книгата на движението на делото
от внасянето му с обвинителен акт в съда, до датата на влизане в сила на
присъдата.  Обвинителният  акт  срещу  лицето  е  изготвен  на  10.08.06  г.  и
отговаря  на  изискванията  на  НПК.  Прокурорското  дело  е  хронологично
подредено, съдържа копия от протоколи за разпит,  както и други писмени
доказателства от съществено значение за разглеждането на делото в съдебна
фаза.  Образувано  е  НОХД  100/06  г.  По  него  е  постановена  присъда
№21/22.03.07 г. 

Установи  се,  че  входящият  дневник,  както  и  някои  от  другите
книги,  регистри  и  дневници не  се  водят  съобразно  изискванията  на
ПОДАПРБ.  В  тях  липсват  съществени  записвания,  поради  което  и  не
могат да изпълняват функциите си, както за проследяване на цялостното
движение на преписките и делата, така и за подпомагане на отчетността
и аналитичната дейност на прокуратурата.
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През 2008 г. и първото полугодие на 2009 г., РП Крумовград е работила
с софтуерни програми „Law Choice” и УИС. 

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice”. На основание Заповед
№ 8/17.05.2007г. на Районния прокурор на РП Крумовград е регламентиран
реда,  по  който  да  бъдат  разпределяни  преписките  и  делата  между
прокурорите  в  РП  Крумовград,  при  спазване  на  случайния  принцип.
Административният ръководител участва в разпределението на преписките и
досъдебните  производства  с  50%  натовареност.  В  изпълнение  на
наказанията,  както  и  в  административната  дейност,  административният
ръководител участва със 100% натовареност. 

  
Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и

съдебни служители. 
В  РП Крумовград  е  внедрена  Унифицирана  информационна  система

/УИС/, която е предоставена от ВКП. При проверката на конкретни преписки
и дела се установи, че някои от данните в тях не са отразени в УИС. При
разговор със съдебните служители се установи,  че същите са преминали
курс  за  обучение  с  УИС  едва  в  края  на  2008  г.  Преди  това  са  срещали
затруднения  при  работа  със  системата,  на  което  отдават  липсата  на
пълно отразяване движението по преписките и делата.  

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
подготвя  и  изпраща  своевременно.  Дейността  по  водене  и  отчитане  на
статистическите данни в Районна прокуратура Крумовград се осъществява,
съгласно Указанията на ВКП, АП Пловдив и ОП Кърджали.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни  отчети  и  шестмесечни  анализи  за  цялостната  дейност  на
прокуратурата,  които  се  изпращат  на  горестоящата  прокуратура  и  ВКП.
Изготвят се анализи по определени, зададени от горестоящите прокуратури
показатели.

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените доказателства се приемат в РП Крумовград от РПУ по
опис, с придружително писмо, което се съхранява и в делото. В Книгата за
веществени  доказателства  се  описват  всички  постъпили  веществени
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доказателства, като се посочва датата, на която са постъпили и съответното
РПУ. Книгата се води от 1957 г. В съда веществените доказателства се внасят
срещу  подпис  на  служителя,  който  ги  е  получил  и  печат  на  съда.
Веществените доказателства,  за които има прокурорски акт за връщане, се
връщат на лицата и институциите срещу разписка, като екземпляр от нея се
съхранява  в  Книгата  за  веществени  доказателства.  В  изпълнение  на
разпоредбите на чл. 86 от ПОДАПРБ е издадена Заповед № 10/27.03.08г. на
административния ръководител. С тази заповед е създадена комисия, която да
извършва  проверка  и  унищожаване  на  веществените  доказателства.
Комисията е извършила проверка, при  която не са констатирани нарушения
при  съхраняването  и  унищожаването  на  веществените  доказателства  и  е
съставен протокол № 1/29.12.08 г.

 
Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на

веществените доказателства се извършва в пълно съответствие с чл. 77 и
сл. от  Правилника за организацията и дейността на администрацията на
прокуратурата на РБългария /ДВ,бр.6 от 2008 г./отм./.

4. Заповеди  и  разпореждания  на  административния
ръководител. Извършени проверки от и на РП Крумовград.

Съгласно  справката,  предоставена  на  ИВСС,  административният
ръководител  на  РП  Крумовград  е  издал  за  2008  г.   30  заповеди  и
разпореждания по указания на Главния прокурор и 33 по собствена преценка,
а за първото полугодие на 2009г. е издал 29 заповеди и разпореждания по
указания на Главния прокурор и 15 по собствена преценка.

Беше извършена проверка на издадените заповеди от административния
ръководител,  касаещи организацията  на работата  в прокуратурата,  както и
тяхното  изпълнение.  Установи  се,  че  е  създадена  добра  организация  по
връчването  и  запознаването  на  прокурорите  и  служителите  в  РП
Крумовград  със  заповедите  и  разпорежданията  на  административния
ръководител.

Със  Заповед  №  12/20.06.07  г.,  районният  прокурор  е  създал
организация за изпълнение на Заповед № ЛС-2402 от 15.06.07г. на Главния
прокурор,  във  връзка  с  изискване  и  произнасяне  по  спрени  досъдебни
производства, по които е изтекла предвидената в закона  давност. Заповедта е
мотивирана и е връчена за изпълнение на всички прокурори от РП. В т.4 от
нея е отбелязано, че прокурорите са задължени на всеки четири месеца да
изпращат напомнителни писма до разследващите органи по делата, спрени
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срещу неизвестен  извършител  и  на  всеки  три  месеца  –  по  делата  спрени
срещу известен извършител. На случаен принцип бяха проверени писма по
различни ДП срещу неизвестен извършител, от които е видно, че съответните
служители  на  МВР  уведомяват  РП  за  това,  че  извършват  действия  по
издирване  на  извършителите  на  престъпления.  Изготвените  справки  се
получават и се завеждат в прокуратурата с едно общо писмо, на съответните
периоди /на 3 и 4 месеца/, след което с резолюция на районния прокурор се
разпределят по конкретните дела.

През 2008 г. от РП Крумовград са извършени 16 проверки по надзора за
законност, а през полугодието на 2009 г. са извършени 5 проверки. 

     Извършена  е  планова  комплексна  ревизия  за  дейността  на  РП
Крумовград през 2008 г., на основание чл. 142, ал.2 от ЗСВ от ОП Кърджали.
По  дадените  препоръки  в  ревизионния  акт  е  създадена  необходимата
организация за изпълнението им. 

 Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена от РП-
Крумовград,  относно  организацията  на  административната  дейност;  Доклад  за
извършена  ревизия  на  РП  Крумовград;  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.

Видно от предоставената  справка №2 общият брой на наблюдаваните
през 2008 г. преписки е  178,  всички новообразувани. Решените преписки са
общо  178  преписки.,  от  които по  147 е  постановен отказ  от  образуване на
досъдебно производство, 2 са изпратени по компетентност на други органи и
по 28 са образувани досъдебни производства. От образуваните преписки през
периода няма останали нерешени.

Обжалвани  са  3 постановления  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство, като всички са потвърдени.

Броят на наблюдаваните през първото полугодието на 2009 г. преписки е
110.  Общият брой на решените е  99,  от които по  80 е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство,  3 са изпратени по компетентност на
други  органи  и  по  16 са  образувани  досъдебни  производства.  От
наблюдаваните преписки в края на периода са останали 11 нерешени.

Обжалвани  6 постановления  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство, като всички са потвърдени. 
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На  случаен  принцип  бяха  проверени  прокурорски  преписки,
приключили с отказ от образуване на досъдебно производство:

-  пр.  пр.  49/24.01.08  г. Образувана  е  по  повод  изпратена  от  РПУ
Крумовград тяхна преписка № Я 87/24.01.08 г. За наблюдаващ прокурор е
определен Бояджиев. С постановление от 28.01.08 г. е отказано образуването
на ДП.  Приложена  е  разписка  за  връчване  на  постановлението  на  лицето,
срещу което е била жалбата, на жалбоподателя не е връчен препис, но върху
разписката е отбелязано, че същият е в чужбина.

-  пр.  пр.  7/07.01.08  г. Образувана  е  по  повод  изпратена  от  РПУ
Крумовград  на  07.01.08  г.  тяхна  преписка  №  Я  4641/07г.  За  наблюдаващ
прокурор  е  определен  Бояджиев. На  08.01.08г.  е  постановен  отказ  от
образуване на ДП, приложена е разписка за връчване на постановлението за
отказ от образуване.

- пр.  пр.  423/14.10.08 г. Образувана  е  по повод от  изпратена  от  РПУ
Крумовград на 13.10.0 8г.  тяхна преписка № Я 3571/08 г.  Жалбата  е  била
заведена в РПУ на 02.10.08 г. На 17.10.08г. е постановен отказ от образуване
на ДП от прокурор Бояджиев.

- пр. пр. 379/11.09.08 г. Образувана е по молба на А. О. С постановление
на прокурор Чотрова е постановено извършване на предварителна проверка
от РПУ Крумовград, със срок 15 дни. В постановлението са дадени подробни
указания.  След  извършване  на  проверката  е  изготвена  подробна  писмена
справка от служителя на РПУ на 26.09.08г. Преписката е получена обратно в
РП на 29.09.08 г., а на 01.10.08 г. е постановен отказ от образуване на ДП.
Движението на преписката не е отразено във входящия дневник. В УИС е
описано.

- пр. пр. 382/15.09.08 г. Образувана е по повод жалба до РПУ, с копие до
РП. На 26.09.08 г. в РП са получени материалите от РПУ, след като там е била
извършена  предварителна  проверка.  На  30.09.08г.  прокурор  Чотрова е
постановила отказ от образуване на ДП. Приложени са разписки от 01.10.08г.
и 30.09.08г. за връчване на копия от постановленията на адресатите.

- пр. пр. 371/08.09.08 г.Образувана е по повод изпратена  на 05.09.08 г.
от РПУ тяхна преписка с № Я 2859/08 г. Жалбата в РПУ е била заведена на
13.08.08  г.,  където  е  била  извършена  обстойна  проверка.  На  10.09.08г  .  е
постановен  отказ  от  образуване  на  ДП.  Постановленията  са  изпратени  до
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адресатите на същата дата, което е отразено в куриерската книга. Датата е
удостоверена с пощенско клеймо.

- пр. пр. 74/08.02.08 г. Образувана по повод изпратена  на 08.01.08 г. от
РПУ Крумовград тяхна преписка № Я 290/08 г. На 12.02.08 г. е постановен
отказ  от  образуване  на  ДП.  Постановлението  е  изпратено  до  адресата  по
пощата на 13.02.08 г.

- пр. пр. № 128/13.03.08 г. Образувана е по повод  изпратена на 13.03.08
г. от РПУ тяхна преписка № Я-701/08г. На 11.04.08 г. прокурор Каменова е
постановила отказ от образуване на ДП. Препис от постановлението е било
връчено  на  адресата  чрез  кмета  на  населеното  място,  като  е  приложена
разписка от 22.04.08 г.

- пр. пр. № 443/27.10.08 г. Образувана по повод изпратена на 27.10.08г.
от  РПУ тяхна  преписка Я-  3714/08 г.  На 13.11.08г.  прокурор  Каменова е
постановила  отказ  от  образуване  на  ДП.  Препис  от  постановлението  е
изпратено до адресатите по пощата на същата дата. 

- пр.  пр.  №375/09.09.08  г. Образувана  по  повод  получени  от  РПУ
материали. С постановление от 11.09.08 г. на прокурор Каменова преписката
е изпратена за  извършване на проверка в РПУ, като е  даден срок 20 дни.
Проверката  е  приключила  на  26.09.08г.  и  на  същата  дата  преписката  е
получена  в  РП.  На  22.10.08г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  ДП.  В
наблюдателната преписка е приложена молба от 21.11.08 г. до РП. Молбата е
от жалбоподателя, който отново излага своите оплаквания и заявява, че не е
уведомен за резултата от проверката. По преписката има приложени писмени
доказателства, че същият на 03.11.2008 г. пред кмета на населеното място, в
което живее, е отказал да получи препис от постановлението, което му е било
изпратено. Независимо от това, с резолюция от 21.11.2008 г. наблюдаващият
прокурор е разпоредил деловодството да връчи на жалбоподателя препис от
постановлението  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.  На
08.04.09 г. в РП е била получена от ОП изпратена по компетентност молба,
която е със сходно съдържание на тази от 21.11.2008 г. И двете молби не са
описани във входящия дневник и УИС.

- пр. пр. № 40/08 г. Образувана е по повод заведена в прокуратурата на
21.01.08 г. жалба от Н. О. Преписката е разпределена на прокурор Каменова.
С постановление от 24.01.08г. е разпоредено на РПУ да извърши проверка със

9



срок 25 дни. На 18.02.08г. преписката е получена обратно в РП с извършена
проверка. На 18.03.08г. е постановен отказ от образуване на ДП. На 01.04.08
г. преписката е изискана от ОП Кърджали и на 02.04.08 г. е изпратена там. С
постановление от 07.04.08 г. на ОП отказът за образуване на ДП е отменен.
На  09.04.08  г.  преписката  е  получена  обратно  в  РП.  С  постановление  от
11.04.08 г. е възложена допълнителна проверка със срок 25 дни. На 08.05.08 г.
преписката е получена в РП. На 06.06.08 г. е постановен отказ от образуване
на ДП. На 21.08.09 г.  преписката е била изискана отново от ОП, където е
изпратена.  С  постановление  от  31.08.09  г.  постановлението  за  отказ  от
образуване на ДП е било потвърдено от ОП.

- пр.  пр.145/16.03.09  г. Образувана  е  по  повод  жалба  до  РП.  С
постановление от  18.03.09 г.  на  прокурор  Чотрова е  разпоредено  да  бъде
извършена от РПУ проверка, със срок 10 дни. Преписката е получена обратно
в РП на 20.03.09 г. С постановление от 02.04.09 г. е отказано да се образува
ДП.

- пр. пр. 157/09 г. Образувана е на 24.03.09 г. по повод жалба до РП. С
постановление от 25.03.09 г. на прокурор Бояджиев е разпоредено на РПУ да
се извърши проверка със срок 10 дни. На 27.03.09 г. преписката е получена
обратно  в  РП  с  извършена  проверка.  С  постановление  от  27.04.09  г.  е
отказано да се образува ДП.

- пр.  пр.  537/29.12.08  г. Образувана  е  по  повод  жалба  до  РП.  С
постановление от 05.01.09 г. на прокурор Бояджиев е разпоредено на РПУ да
се извърши проверка със срок 7 дни. На 10.01.09 г. преписката е получена
обратно в РП с изпълнени указания. С постановление от 23.01.09 г. е отказано
да се образува ДП.

- пр.  пр.  183/07.04.09  г. Образувана  е  по  повод  жалба  до  РП.  С
постановление от 09.04.09 г. на прокурор Каменова е разпоредено на РПУ да
се извърши проверка със срок 20 дни. На 19.05.09 г. е постановен отказ от
образуване на ДП.

Образуването, движението и приключването на преписките, по които
са  постановени  откази  от  образуване  на  досъдебно  производство  се
осъществява  в  предвидените  срокове.  Преписките  се  администрират
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своевременно.  По някои от преписките се допуска непълно отразяване на
движението във входящия регистър. 

Констатира се добро взаимодействие с органите на МВР във връзка с
извършваните  проверки.  Като  цяло  проверките  се  приключват  в
първоначално  определените  срокове,  които  се  спазват.  Изготвят  се
подробни справки за резултата от тях.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Крумовград Справка №
2  по  организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите.

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

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства:
Съгласно  предоставената  справка  наблюдаваните  досъдебни,  бързи  и

незабавни производства през 2008 г. са били общо 524, от които 37 бързи и 3
незабавни  производства.  През  2008  г.  са  наблюдавани  484 досъдебни
производства  ,  от  които  77 новообразувани  досъдебни  производства  и  407
образувани през предходни години. Разследване от следовател е проведено по
едно новообразувано  досъдебно  производство.  Прокурор  не  е  провеждал
разследване.

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  първото
полугодието на 2009 г. са били общо 77, от които 15 бързи производства. През
този период са наблюдавани 36 новообразувани досъдебни производства и 26
досъдебни производства,  които са били образувани през предходни години.
Разследване  от  следовател  е  проведено  по  едно досъдебно  производство,
образувано  в  предходен  период.  Прокурор  е  провел  разследване  по  16
досъдебни производства.

 През 2008 г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо 141 досъдебни производства, от които 140 разследвани от разследващ
полицай  и  1 разследвано  от  следовател.  Наблюдаващите  прокурори  са
решили  приключените  досъдебни  производства  при  спазване  на
процесуалните срокове.

Разследването по 36 бързи производства е приключило в срока по чл.
356, ал.5 от НПК. По едно бързо производство е постановено разследването
да се извърши по общия ред.
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През  първото  полугодие  на  2009  г.  от  разследващите  органи  е
приключено  разследването  по  общо  63 досъдебни  производства.
Наблюдаващите  прокурори  са  решили  приключените  досъдебни
производства при спазване на процесуалните срокове.

Разследването по всички бързи производства е приключило в срока по
чл. 356, ал.5 от НПК. 

2. Проверка  на  образуването  и  движението  на  спрените
досъдебни производства:

През 2008г. са спрени общо 21 наказателни производства, от които 15
срещу неизвестен извършител и 6 срещу известен извършител.

Възобновени са 403 наказателни производства през 2008 г., от които
378  спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  25  спрени  срещу  известен
извършител. 

През  първото  полугодие  на  2009  г.  са  спрени общо 18 наказателни
производства, от които 11 срещу неизвестен извършител и 7 срещу известен.

Възобновени  са  10 наказателни  производства  през  този  период,  от
които 6 спрени срещу неизвестен извършител и 4бр. спрени срещу известен
извършител. 

На случаен принцип бяха проверени по входящия дневник спрени дела,
образувани преди 1985 г.  и се установи, че няколко от тях са прекратени,
поради изтекла давност преди издаването на Заповед № 12/07 г., което сочи
че  в  прокуратурата  е  осъществяван  своевременно  контрол  върху  делата,
спрени  срещу  известен  извършител,  затова  дали  са  налице  основания  за
прекратяването им поради изтекла давност.

При проверка на регистъра за спрените наказателни производства се
извърши на случаен принцип проверка на няколко дела, за които има данни
за изтекла давност, но няма произнасяне от прокурор.

- пр. пр. 100/95 г. Образувана е срещу Е. Н. за престъпление по чл. 195,
ал.1,  вр.  с  чл.  63  от  НК.  Отразено  е  в  регистъра  едно  възобновяване  на
14.01.03 г.  В последната  графа е  отразено изтичане  на абсолютна давност
през април 2007 г. В регистъра /на хартиен носител и в електронен вид/ не е
отразено кой е наблюдаващият прокурор. При насрещна проверка в книгата
на  следствените  дела за  2008  г.  е  вписано  по  пр.  100/95  г.,  че  делото  е
получено с мнение за прекратяване на 10.09.08 г. и в графата „прекратено”
има отбелязване с цифрата „1”, като не става ясно на коя дата е прекратено
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производството. При проверка на делото се установи, че има постановление
за  прекратяване  на  ДП  от  10.10.08  г.  на  прокурор  Чотрова.  Същото  е
мотивирано  и  отговаря  на  изискванията  на  НПК.  В  него  е  отразено,  че  е
изтекла  погасителната  давност  на  извършеното  престъпление,  но
същевременно е направен и подробен анализ на събраните доказателства. При
прегледа на делото се установи, че е спирано и възобновявано многократно. В
хода на разследването са извършвани действия, от които е видно, че двамата
извършители са били издирвани. Повдигнато е обвинение на две лица – Е. Н.
и  М.  А.  за  извършено  в  съучастие  престъпление.  В  постановлението  за
прекратяване  на  ДП  е  отразено,  че  същото  се  прекратява  срещу  двамата
извършители  и  срещу  неизвестен  извършител,  без  в  постановление  за
привличане на обвиняемите да е посочено, че е било извършено в съучастие с
неустановен  извършител.  По  делото  липсват  каквито  и  да  било  данни  за
съучастие с неизвестен извършител. Приложени са разписки за връчване на
постановлението  за  прекратяване  на  единия  от  обвиняемите  и  на
пострадалите.  

Не  е  отразено  в  регистрите  пълното  движение   по  това
производство. Прекратено е срещу неизвестен извършител, въпреки че не са
налице  данни  за  това  обстоятелство.  Наказателното  производство  е
прекратено,  поради  изтичане  на  абсолютната  давност,  като
произнасянето на прокурора е значително по-късно след настъпването на
основанията затова.

- пр. пр. 349/97 г. Образувано е срещу М. А. К. и М. Д. за престъпление
по чл.  195,  ал.1 от  НК.  Липсват отразявания за изтичане на давността,
липсват  отразявания  за  възобновяване.  При  проверка  на  самото  дело,  в
кориците  му  се  намери  постановление  за  прекратяване  на  наказателното
производство  срещу  двамата,  поради  недоказаност.  Постановлението  е  от
01.03.02 г., мотивирано и кореспондира със събраните доказателства, като в
диспозитива  на  същото  постановление  е  отбелязано,  че  наказателното
производство се спира срещу неизвестен извършител. Първоначално делото е
било образувано срещу известни извършители, но от 01.03.02 г. би трябвало
да се води в регистъра за дела, спрени срещу неизвестен извършител. След
постановлението  от  01.03.2002г.  не  е  осъществен  контрол  от
наблюдаващия прокурор и преценка за наличие на основания за прекратяване
на производството, поради изтичане на предвидената в закона давност. 

- пр. пр. 384/99 г. Образувано е срещу С. И. М. по чл. 331, ал.1 от НК.
Отразени са две възобновявания, съответно на 02.06.06 г., спряно на 15.12.06
г.,  след което възобновено на 27.02.07 г.,  спряно на 11.05.07 г.,  В графата
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абсолютна давност е отразено, че същата изтича на 19.03.07 г. При проверка
на самото дело се установи, че след възобновяване на производството през
2007  г.  е  променено  обвинението  по  чл.  331,  ал.3  от  НК,  по  което  се
предвижда  наказание  5  години  лишаване  от  свобода,  което  променя  и
предвидената  в  закона  относителна  и  абсолютна  давност.  Към  настоящия
момент  делото  е  приключено  и  е  за  решаване  в  законните  срокове  при
наблюдаващия прокурор Каменова. По движението на делото и преценката
на давностните срокове не се установиха нарушение.

Необходимо  е  да  се  подобри  организацията  на  работа  в
прокуратурата за своевременния контрол и произнасяне на наблюдаващите
прокурори по спрени наказателни производства, за които има данни, че са
изтекли предвидените в закона давностни срокове.

Спрените  наказателни  производства,  по  които  е  изтекла
предвидената в НК давност за погасяване на наказателното преследване се
прекратяват  от  прокурорите  с  постановление  за  възобновяване  и
прекратяване  на  наказателното  производство.  Постановленията  се
връчват  на  пострадалия  срещу  разписка  или  се  изпращат  по  пощата  с
обратна разписка. 

3. Проверка на прекратените наказателни производства:
През 2008 г. са прекратени общо 420 наказателни производства. От тях

41 водени  срещу  известен  извършител  и  379 водени  срещу  неизвестен
извършител.  Едно  от  постановленията  за  прекратяване  е  обжалвано  и
потвърдено от съда и едно обжалвано пред горестоящата прокуратура, което
е отменено. 377 са прекратени поради изтекла давност.

През  първото  полугодието  на  2009  г.  са  прекратени  общо  20
наказателни производства. От тях 9 водени срещу известен извършител и 11
водени срещу неизвестен извършител. О тях едно е обжалвано и потвърдено
от съда. 6 са прекратени поради изтекла давност.

На  случаен  принцип бяха  проверени някои досъдебни  производства,
наказателното производство по които е прекратено:

- пр. пр. 429/07 г., наблюдаващ прокурор Чотрова. ДП е образувано на
06.11.07 г. с постановление на РП срещу А. Г. за престъпление по чл. 311, ал.2
от НК. Изпратено е за разследване в РПУ, като е даден срок 2 месеца. На
30.11.07  г.  Г.  е  привлечен  в  качеството  на  обвиняем.  От  материалите  по
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наблюдателното производство е видно, че ДП е постъпвало на доклад в РП на
12.12.07 г. и 03.01.08 г. На 04.01.08 г. ДП е получено с мнение за съд. На
01.02.08  г.  наказателното  производство  е  прекратено.  Постъпването  на
делото за доклад не е отразено във входящия дневник, а за него се съди от
придружителните писма, които са приложени;

- пр.  пр.  75/08  г.  /ДП  22/08  г.  по  описа  на  РПУ  Крумовград/.
Образувано по реда на чл. 212, ал.2 от НПК срещу Б. С. за престъпление по
чл. 194, ал.3 от НК. Извършен е оглед на местопроизшествие на 07.02.08 г. На
08.02.08 г. в РП е получено уведомление за започналото ДП. За наблюдаващ
прокурор е определена Каменова. На 21.02.08 г. ДП е получено в РП, като на
същата  дата  е  изготвен  и  приемо-предавателен  протокол,  с  който
веществените доказателства са предадени от водещия разследването на РП.
На 12.03.08 г. наказателното производство е прекратено, като е разпоредено
веществените доказателства да бъдат върнати. Същите са били върнати срещу
разписка. Постановлението за прекратяване на наказателното производство е
било връчено срещу разписка на С. на 31.03.08 г., както и на пострадалия на
19.03.08 г.

- пр.  пр.  276/08.06.09 г.  /  ДП 88/09 г.  /. Образувано е  по реда на  чл.
212,ал.2  от  НПК  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  127,  ал.1  от  НК.  За
наблюдаващ  прокурор  е  определена  Каменова. На  29.06.09  г.  делото  е
постъпило в РП за доклад по реда на чл. 226, ал.1 от НПК и на същата дата е
изготвено  заключително  постановление  с  мнение  за  прекратяване  на
наказателното  производство  на  основание  чл.  24,  ал.1,  т.1  от  НПК.  С
постановление от 15.07.09 г. НП е прекратено. Препис от постановлението е
връчено срещу разписка на 21.07.09 г.

- ДП  91/16.08.08  г.  /пр.  пр.  347/18.08.08  г./,  наблюдаващ  прокурор
Бояджиев. ДП е било образувано срещу Ю. И. за престъпление по чл. 343,
ал.1,  б.”б”  от  НК.  С  постановление  от  30.09.08  г.  Илиев  е  привлечен  в
качеството на обвиняем за престъпление по чл. 343а, ал.1, б. „а” от НК. На
01.10.08 г.  ДП е  получено  в  РП с  мнение  за  прекратяване.  На 08.10.08 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл.  24,  ал.1,  т.9 от
НПК.  Желанието  на  пострадалия  за  прекратяване  на  наказателното
производство е било изразено по време на предявяване на материалите по
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делото. Копие от постановлението е било връчено на пострадалия на 13.10.08
г.  На обвиняемия не е  връчено,  тъй като не е  намерен на адреса  си.  Това
обстоятелство е отразено в съобщението, с което писмото до обвиняемия е
било върнато от пощата.

- ДП  98/08г.  /пр.пр.  356/08  г./. Образувано  е  с  постановление  на
прокурор Бояджиев от 12.09.08 г. срещу Ф. П. за престъпление по чл. 129 от
НК. На 19.11.08 г.  същият е  бил привлечен в качеството на обвиняем.  На
12.12.08г. ДП е получено в РП. С постановление от 06.01.09 г.  НП е било
прекратено.  Копие  от  постановлението  е  връчено  на  пострадалия  на
13.01.09г., както и на обвиняемия - 07.01.09 г. срещу разписка.  На 19.01.09 г.
в  РП  е  получена  жалба  срещу  постановлението  за  прекратяване  на
наказателното производство. С определение № 5/26.01.09г. на РС Крумовград
по  ЧНД  №5/09г.  постановлението  е  потвърдено.  С  определение  №
171/06.03.09  г.  на  ОС  Кърджали  по  ВЧНД  39/09г.  определението  на  РС
Крумовград е било потвърдено.

- ДП 57/08 г. /пр.пр. 235/08г./. Образувано с постановление на прокурор
Каменова на 24.06.08 г. срещу С. М. за престъпление по чл. 144, ал.3 от НК.
Мехмед е бил привлечен в качеството на обвиняем на 20.08.08 г. На 22.08.08
г.  ДП  е  получено  в  РП  с  мнение  за  съд.  С  постановление  от  19.09.08  г.
наказателното  производство  е  прекратено.  Копие  от  постановлението  е
връчено на пострадалия срещу разписка на 28.09.08 г. и на обвиняемия - на
27.09.08  г.  На  02.10.08  г.  делото  е  било  изпратено  в  съда  във  връзка  с
постъпила  жалба.  Тази  жалба  не  се  намери  по  делото,  не  е  описана  във
входящия дневник и в УИС. С определение № 7/08.10.08 г. на РС Крумовград
по ЧНД 124/08 г. постановлението е потвърдено.

Образуването и движението на досъдебните производства, по които
е постановено прекратяване на наказателното производство се извършва в
процесуалните  срокове.  Постановленията  за  прекратяване  на
наказателното производство се връчват на адресатите срещу разписка, или
се изпращат  по пощата с обратна разписка.  Делата се администрират
своевременно във връзка с постъпили жалби срещу постановления. Отново
се  констатира  липса  на  отразяване  на  всички  необходими  действия  по
движението на някои дела във входящия регистър.
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Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Крумовград 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 2008 г. са внесени 41 обвинителни актове. Съдът е решил 39 дела,
образувани по обвинителен акт. Броят на осъдителните присъди по общия ред
е 12,  а 5  осъдителни присъди са по реда на  чл.  371 и сл.  от НПК.  Няма
произнесени  оправдателни  присъди.  Внесени  в  съда  са  23 споразумение  за
решаване на делото в досъдебно производство,  като всичките са одобрени.
Сключени са 22 споразумения в хода на съдебното следствие.

През първото полугодие на 2009 г. са внесени  25 обвинителни актове.
Съдът е решил през този период 26 дела, образувани по внесени обвинителни
актове. Броят на осъдителните присъди по общия ред е 14, а една осъдителна
присъда е по чл. 371 и сл. от НПК. Няма произнесени оправдателни присъди.
Внесено  в  съда  е  едно споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно
производство,  което  е  одобрено.  Сключени  са  11  споразумения  в  хода  на
съдебното следствие.

На случаен принцип бяха проверени четири ПД, както следва:

- ПД № 40/08 г., наблюдаващ прокурор Чотрова. Досъдебното производство

е образувано от прокурора на 26.11.08 г. Още в постановлението за образуване на

ДП  са  дадени  изчерпателни  указания.  Заключителното  постановление  е  от

12.12.08г.  Обвинителният  акт е  изготвен на 15.12.08 г. Актът е  срещу Н.  М.  за

престъпление  по  183,  ал.1  от  НК.  Образувано  е  НОХД 164/08  г.,  насрочено  за

23.12.08 г. Разгледано е на същата дата от съда в едно заседание. Постановена е

присъда и е наложено наказание „пробация”. 

-  ПД  24/08  г.,  НОХД  113/08  г., наблюдаващ  прокурор  Бояджиев.

Наказателното производство е водено срещу Е. Ю. за престъпление по чл. 343б,

ал.1 от НК. Деянието е извършено на 21.08.08 г. Образувано е бързо производство

на  същата  дата.  На  28.08.08  г.  водещият  разследването  е  изготвил  обвинително

заключение. Внесеният в съда на 29.08.08 г. обвинителен акт отговаря на всички
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изисквания  на  НПК.  На 04.09.08  г.  е  сключено споразумение.  На  обвиняемия  е

наложено наказанието „лишаване от свобода” за срок от 3 мес., чието изпълнение е

отложено по реда на чл. 66 от НК. Констатира се стриктно спазване на кратките

процесуални  срокове  за  решаване  на  бързите  производства,  както  от

прокуратурата, така и от съда;

- ПД 25/09 г., наблюдаващ прокурор Каменова. Наказателното производство

е образувано е срещу М. А. за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 16.06.09г. е

внесен обвинителен акт в съда. Делото е разгледано в съдебно заседание на 30.06.09

г. и е решено на същата дата. Наложено е наказание „пробация”.

- ПД  2/09  г.  /вх.  №  420/08  г.  на  РП,  ДП  119/08  г.  и  НОХД  8/09  г./,

наблюдаващ прокурор  Каменова. Наказателното производство е водено срещу С.

Ю. Обвинението срещу него е било за престъпление по чл. 196, ал.1, т.1, вр. 194,

ал.1, вр. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а” и „б” от НК. Обвинението е за продължавана

престъпна  дейност  в  периода  януари-април  08  г.-  кражба  на  движими  вещи,

собственост  на  З.  Р.  Внесен  е  обвинителен  акт  на  29.01.09  г.  Делото  е  било

насрочено за 11.03.09 г. и е решено на същата дата. 

Налице е бързина при разследването, спазване на процесуалните срокове
от  прокурорите   след  приключване  на  досъдебните  производства   и
своевременно администриране на делата.

През 2008 г. са внесени в съда  три предложения по чл.375 от НПК за
освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно
наказание  по  реда  на  чл.78а  от  НК.  Предложенията  са  уважени  от  РС  -
Крумовград. За първото полугодието на 2009г. са изготвени и внесени в съда
две предложения, които са решени от съда и са уважени. 

При  проверката  на  образуването  и  движението  на  делата  в
прокуратурата, както и на влезлите в сила прокурорски актове се установи
недостатъчно  прецизно  прилагане  на  някои  материално-правни  норми.
Същевременно, въпреки липсата на оправдателни присъди и на върнати от
съда  дела,  е  необходимо  прокурорите  да  повишат  професионалната  си
подготовка в областта на прилагането на процесуалния закон. Конкретните
пропуски на прокурорите бяха обсъдени в хода на извършената проверка.
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През 2008г.  прокурори от  РП Крумовград  са  участвали  в  99 съдебни
заседания по наказателни дела. През полугодието на 2009 г. са участвали общо
в 50 съдебни заседания по наказателни дела. 

               
2. Организация по изпълнение на наказанията.

За  тази  дейност  отговаря   административният  ръководител  на
прокуратурата.  През  2008  г.  са  приведени  в  изпълнение 76  присъди,
неприведени  присъди  в  срок няма.  Няма отложени  изпълнения  на
наказанията. През първите шест месеца на 2009 г. са приведени в изпълнение
27 присъди. Неприведени присъди в срок няма. Няма отложени изпълнения
на наказанията.

Беше проверена присъдна преписка №36/2007 г., както и отразяванията
в книгата за изпълнение на наказанията. С присъда №21/22.03.2007 г. по
НОХД  №100/2006  г.  на  РС  –  Крумовград  е  наложено  наказание  на
подсъдимия А.  А.  К.  в  размер на 8 м.  лишаване от свобода.  В книгата  за
изпълнение на наказанията са отбелязани № на присъдата, на НОХД, датата
на постановяване на съдебния акт.  Липсват някои отбелязвания в книгата,
но при проверка на присъдната преписка се установи незабавно действие на
прокурора, както и хронологическа последователност в подреждането на
преписката.. 

2. Гражданско - съдебен надзор.

През 2008 г. гражданско-съдебният надзор в   РП – Ардино се изразява
в  участие  на  прокурори в  22 граждански  дела  на  РС –  Крумовград.  През
първото полугодие на 2009 г. прокурорите са участвали в 9 граждански дела
на РС – Крумовград. 

Няма предявени граждански искове от прокурор, както и обжалвани от
прокуратурата съдебни решения. 

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

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

1. Установи се, че входящият дневник, както и някои от другите
книги,  регистри  и  дневници  не  се  водят  съобразно  изискванията  на
ПОДАПРБ. В тях липсват съществени записвания, поради което и не може
да  изпълняват  функциите  си,  както  за  проследяване  на  цялостното
движение на преписките и делата, така и за подпомагане на отчетността
и аналитичната дейност на прокуратурата.

2. При проверката на конкретни преписки и дела се установи, че
някои от данните по движението не са отразени в УИС.

 
3.  Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на

веществените доказателства е извършвано в съответствие с чл. 77 и сл. от
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
прокуратурата на РБългария. /ДВ,бр.6 от 2008г./отм./

3. Установи се, че е създадена добра организация по връчването и
запознаването  на  прокурорите  и  служителите  в  РП  Крумовград  със
заповедите и разпорежданията на административния ръководител.

4. Образуването, движението и приключването на преписките, по
които са постановени откази от образуване на досъдебно производство се
осъществява  в  предвидените  срокове.  Преписките  се  администрират
своевременно.  По  някои  от  тях  се  допуска  непълно  отразяване  на
движението във входящия регистър. 

5.  Констатира  се  добро  взаимодействие  с  органите  на  МВР,  във
връзка с възложените проверки. Същите се извършват в срок и задълбочено.

6.  Констатира се своевременно администриране  на жалбите срещу
постановленията за отказ да се образува ДП и бързина при осъществяване
на инстанционния контрол от по-горестоящата прокуратура.

7.  Спрените  наказателни  производства,  по  които  е  изтекла
предвидената в НК давност за погасяване на наказателното преследване се
прекратяват  от  прокурорите  с  постановление  за  възобновяване  и
прекратяване  на  наказателното  производство.  Постановленията  се
връчват  на  пострадалия  срещу  разписка  или  се  изпращат  по  пощата  с
обратна разписка. Не се осъществява достатъчен контрол за своевременно

20



прекратяване на спрени наказателни производства, за които има данни за
изтичане на предвидените в закона давностни срокове.

8.  Образуването  и  движението  на  досъдебните  производства,  по
които  е  постановено  прекратяване  на  наказателното  производство  се
извършва в  процесуалните  срокове.  Постановленията  за  прекратяване  на
наказателното производство се връчват на адресатите срещу разписка, или
се изпращат  по пощата с обратна разписка.  Делата се администрират
своевременно във връзка с постъпили жалби срещу постановления. Отново
се  констатира  липса  на  отразяване  на  всички  необходими  действия  по
движението на някои дела във входящия регистър.

9.  Констатира  се  положителна  практика  за  спазване  на
предвидените процесуални срокове за разследване, спазване на процесуалните
срокове  от  прокурорите   след  приключване  на  досъдебните  производства   и
своевременно администриране на делата.

10. Установи недостатъчно прецизно прилагане на някои материално-
правни  норми.  Необходимо  прокурорите  да  повишат  професионалната  си
подготовка и в областта на прилагането на процесуалния закон. 

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Необходимо  е  да  се  подобри  организацията  на  работа  в
деловодството  на  РП  Крумовград,  под  прякото  ръководство  на
административния ръководител, като се извърши преглед и анализ
на  водените  дневници  и  регистри  и  като  се  създаде  механизъм  за
периодичен контрол на работата на съдебните служители.

2.  Административният  ръководител  на  РП  Крумовград  да
предприеме  мерки  за  подобряване  на  работата,  свързана  с
въвеждането и обработването на необходимите данни в УИС.

3.  Да  се  подобри  организацията  на  работа  в  прокуратурата  за
своевременния контрол и произнасяне на наблюдаващите прокурори по
спрени наказателни производства,  за  които има данни,  че  са  изтекли
предвидените в закона давностни срокове.
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4.  Да  се  повиши  правната  подготовка  на  прокурорите  чрез
съвместно обсъждане на спорни казуси, проучване практиката на ВКС,
въвеждане  на  добрите  примери  на  прокурори  от  по-горестоящите
прокуратури.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районна  прокуратура  –  Крумовград  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 

 Административният  ръководител  да запознае прокурорите от  РП –
Крумовград с резултатите от извършената планова проверка. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна прокуратура –  Крумовград  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 едномесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за
резултата от тях.

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.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 266/ 2009г. 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 РП – Крумовград; 

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

досъдебните производства на РП – Крумовград;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6.Копие  от  Заповед  №10/27.03.2008  г.  на  административния
ръководител на РП Крумовград и протокол №1/29.12.2008 г.;

7. Копие от Ревизионен акт за извършена на РП Крумовград комплексна
ревизия за 2008 г. от ОП Кърджали.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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