
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 – ЗЛАТОГРАД

извършена за периода от 02.11.09 г.  до 13.11.09 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009 г. и Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно Заповед № 294/29.10.2009 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 Златоград, изискване и
предоставяне  от  РП  Златоград  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 – Златоград е предвидено по щат да се осъществява от
двама прокурори. Няма незаети щатни бройки. Прокурорите се подпомагат от
общо три съдебни служители. 

РП – Златоград е настанена в сградата на Съдебната палата. Условията
са задоволителни за осъществяване дейността на прокуратурата. 

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

В  предоставената  справка  №1  е  отразено,  че  21 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/,  12
се водят по указание на ВКП и 5 по собствена преценка. Всички се водят на
хартиен носител. На електронен носител се води описна книга за спрени дела
срещу неизвестен извършител и описна книга за спрени дела срещу известен
извършител.
           Беше извършена проверка на Книгата по чл. 61, чл.183, ал.3, чл.218 б и
323,  ал.3  от  НК.  Тази  книга  се  води  от  2005  г.  по  Указание  на  ВКП.  Тя
съдържа  данни  за  имената  на  лицата,  номерата  на  преписките,  датата  на
постановения  прокурорски  акт  и  подпомага  прокурорите  при  последващи
жалби срещу същите лица по посочените текстове от НК. Книгата се води от
административния секретар и в нея изчерпателно се попълват всички данни.
В рамките на същата книга има раздел на преписки за самоуправство. Беше
изискана и проверена пр. пр. 131/08 г. По нея е отказано образуване на ДП и
същата  е  изпратена  на  кмета  на  Златоград  за  предприемане  на  мерки  от
негова компетентност за извършено незаконно строителство.
             В рамките на тази книга се води отделен раздел „обжалване на
преписките”. В тази част се отбелязват всички преписки, които са обжалвани,
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какви актове са постановени от горните прокуратури и датите на движение.
Когато  са  се  произнесли  повече  от  една  горестояща  прокуратура  също се
отбелязват с различен цвят съответните дати и същността на прокурорския
акт. От книгата е видно, че за 2008 г. има 21 такива преписки, проверени по
реда на инстанционния контрол, а за 2009 г. -  3 преписки, като от тях 2 са
потвърдени  вече  от  ОП  Смолян  по  една  не  са  постъпили  данни  за
приключването и. 
               

След извършената проверка по движението на конкретни преписки и
дела се  установи,  че  книгите,  регистрите и  дневниците се  водят много
добре и отговарят на изискванията на ПОДАПРБ и съответните указания
на Върховна касационна  прокуратура. 

РП Златоград работи с две софтуерни програми - УИС и „Law Choice”. 
Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на

случайността, чрез програмния продукт „Law Choice”. 
На основание Заповед №РД-9/08.10.2007 г. на Районния прокурор на

РП Златоград, в съответствие със Заповед № ЛС-6185/12.09.07 г. на главния
прокурор и Заповед № ЛС-6310/02.10.07г. на заместник-главния прокурор, е
бил въведен за работа  в РП Златоград софтуерния продукт „Law Choice”,
считано  от  15.10.07  г.  и  е  регламентиран  реда,  по  който  да  бъдат
разпределяни преписките и делата между прокурорите в РП Златоград, при
спазване на случайния принцип. Поради малкия брой на прокурорите /двама/
натовареността във всички групи преписки е определена по равно /по 50% за
всеки от тях/. 

Направена  беше  проверка  на  случаен  принцип,  на  някои  от
разпределените преписки и дела:

- пр.  пр.  №640/08  г.  Разпределена  е  на  25.09.08  г.  на  прокурор
Юрчиева-Башева. От избора е изключен прокурор Метахчов, поради платен
годишен отпуск.  Беше предоставена Заповед № 87/06.08.08 г.,  от която се
установи, че прокурор Метахчов е бил в отпуск от 08.09.08 г. до 30.09.08 г.
включително;

- пр.  пр. № 547/08 г. Разпределена е на 08.08.08 г.  на прокурор
Метахчов. Изключена от избора е прокурор Юрчиева-Башева, поради отпуск.
Беше  предоставена  Заповед  №  65/03.07.08  г.,  видно  от  която  прокурор
Юрчиева-Башева е била в отпуск от 07.07.08 г. до 15.08.08 г. вкл.

  
Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и

съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационната програма АПИС.
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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 Златоград
се осъществява, съгласно Указанията на главния прокурор.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, които са съпроводени с аналитични доклади,
съдържащи  обобщени  данни,  резултати,  изводи,  проблемни  приоритети  и
предложения. През 2008 г. прокурорите от РП Златоград са взели участие в
отчетното  събрание,  проведено  в  ОП Смолян  за  отчитане  дейността  през
2007 г. Съобразно плана за дейността на РП Златоград, се провеждат работни
съвещания с органите на МВР и разследващите полицаи.

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени доказателства се приемат в РП Златоград от съответното
РПУ по опис, който се отразява в Книгата за веществени доказателства.  В
съда веществените доказателства се внасят срещу подпис на служителя, който
ги е  получил и се  поставя дата.  Веществените доказателсва,  за  които има
прокурорски  акт  за  връщане,  се  връщат  на  лицата  и  институциите  срещу
разписка,  което  се  отразява  в  Книгата  за  веществени  доказателства,  а
екземпляр от разписката се съхранява в прокурорското дело. В изпълнение на
разпоредбите на чл. 86 от ПОДАПРБ е издадена Заповед № РД 20/08 г. на
административния  ръководител,  относно  унищожаването  на  веществени
доказателства.  Съгласно  нея  е  създадена  комисия,  която  да  извършва
проверка и унищожаване на веществените доказателства.  В изпълнение на
заповедта  е  извършена  проверка  от  комисията  и  е  съставен  протокол  от
22.12.08 г. Съставени са и три протокола от същата дата за унищожаване на
веществени доказателства.

 
Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на

веществените доказателства се извършва 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./.
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4. Заповеди  и  разпореждания  на  административния
ръководител. 

Съгласно  справката,  предоставена  на  ИВСС,  административният
ръководител е издал за 2008 г.  24 заповеди и разпореждания по указания на
Главния прокурор и  12 по собствена преценка, а за първото полугодие на
2009  г.  е  издал  26 заповеди  и  разпореждания  по  указания  на  Главния
прокурор и 6 по собствена преценка.

Извършена  беше  проверка  на  издадените  заповеди  и  разпореждания  през
проверявания период, от която се установи:
           Водят се две заповедни книги. Едната се отнася пряко до прокурорите
и  съдебните  служители  в  прокуратурата  –  отпуски,  командироване,  ДМС.
Втората  книга  включва  заповеди  относно  ръководната  дейност  на
административния ръководител. По втората книга беше извършена проверка
по Заповед РД 2/29.01.08 г., свързана с активизиране на работата по спрените
дела,  във връзка със Заповед № ЛС-2403/15.06.07г.  на главния прокурор и
Указание  изх.  №  55/14.02.08  г.  на  ВКП.  В  заповедната  книга  е  описана
същността  на  заповедта  и  е  отбелязан  номера  на  административната
преписка.  Извърши  се  проверка  по  самата  преписка  №  64/08  г., като  от
разносната книга се установи, че заповедта е предоставена на адресатите. В
рамките на проверката по справка №3 /относно спрените дела/ се извърши
проверка досежно действителното изпълнение на тази заповед; 
          Извърши се проверка и по Заповед № РД 4/06.02.08 г.,  адм. пр.
№98/08г.,  съгласно  която  е  определен  прокурор  Юрчиева-Башева  за
специализиран прокурор по преписки и ДП, водени по чл. 235 и 236 от НК.
Изискана  беше  и  самата  преписка  за  проверка.  Установи  се,  че  същата
започва с издадената заповед. Към преписката са приложени методическите
указания на ВКП, уведомителните писма до ОП – Смолян и АП – Пловдив,
изменението на методическите указания, разпореждане на АП в тази връзка и
последваща заповед № РД 6/09.04.09 г. на Районния прокурор. На заповедта е
отбелязано, че прокурор Башева е запозната.

Констатираха  се  перфектно  водени  заповедни  книги  и
окомплектовани  преписки.  Хронологично  прилагани  документи,
удостоверяващи  движението  по  преписката.  Своевременни  действия  на
районния прокурор по издаване актове на разпореждане.

Създадена  е  организация  по  връчването  и  запознаването  на
прокурорите  и  служителите  в  РП  Златоград  със  заповедите  и
разпорежданията на административния ръководител.
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5. Извършени проверки от и на РП Златоград.

През  2008  г.  от  РП  Златоград  са  образувани  и  решени  общо  78
преписки  по  надзора  за  законност,  а  през  полугодието  на  2009  г.  –  54
преписки,  като  по-голямата  част  от  тях  са  по  инициатива  на
административния ръководител.

На  РП  Златоград  е  извършена  планова  комплексна  ревизия  от  ОП
Смолян,  за  дейността  през  2008  г.,  на  основание  чл.  142,  ал.2  от  ЗСВ.
Констатирани са някои слабости в работата на прокурорите, при връщането
на  преписки  за  допълнителна  проверка  на  разследващите  органи;  при
прекратяване на наказателното производство и изпращане на компетентните
органи за  налагане на  административно наказание,  както и в наказателно-
съдебния надзор, по специално при изготвянето на обвинителните актове и
вземане на мярка за неотклонение.  Въз основа на направените констатации в
ревизионния акт е издадено разпореждане на ОП Смолян от 05.08.09 г.,  с
указание да се проведе работно съвещание на прокурорите, на което да се
обсъди  ревизионния  акт.   По  дадените  препоръки  в  Акта,  е  създадена
необходимата организация за изпълнението им, за което с писмо от 11.09.09
г., РП Златоград е уведомила ОП Смолян.

6. Квалификация  и  обучение  на  прокурорите  и  служителите  от
РП– Златоград. 

През  2008г.  и  полугодието  на  2009г.  прокурорите  са  включвани  в  три
различни  обучителни  семинари.  Съдебните  служители  са  участвали  в
специализирано компютърно обучение за работа с УИС, както и в курс по
компютърна грамотност, заедно с прокурорите.

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

Общият брой на наблюдаваните през 2008 г. преписки е бил 244 /от тях
227 новообразувани и 17 останали от предходен период/. Решени са общо 266,
от които по 119 е постановен отказ от образуване на досъдебно производство,
6 са  изпратени  по  компетентност  на  други  органи,  по  29 са  образувани
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досъдебни производства и една преписка е прекратена с резолюция. В края на
периода са останали 18 нерешени преписки.

От общо обжалвани 16 отказа за образуване на досъдебно производство
са отменени 5, а са потвърдени 11.

Общият  брой  на  наблюдаваните  през  първото  полугодие  на  2009  г.
преписки  е  160 /от  тях  142 новообразувани  и  18 останали  от  предходен
период/.  Прокурорите  са  решили  общо  143  преписки,  от  които  по  70 е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 8 са изпратени по
компетентност  на  други  органи  и  по  27 са  образувани  досъдебни
производства. В края на периода са останали 17 нерешени преписки.

От общо обжалвани 5 отказа за образуване на досъдебно производство
един е отменен, а са потвърдени 4. 

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

- пр. пр. 494/08 г., наблюдаващ прокурор Метахчов /преразпределена
на прокурор Юрчиева-Башева/. Образувана е на 25.07.08 г. по молба от С.
Ч.  до  РП  Златоград.  С  постановление  от  01.08.08  г.  е  разпоредено  да  се
извърши проверка със срок 20 дни. На 18.08.08 г. в РП Златоград е постъпило
искане  за  продължаване  срока  на  проверката  с  20  дни.  С  резолюция  на
административния  ръководител  срокът  е  продължен.  На  08.09.08  г.  е
постъпило  ново  искане  за  продължаване  срока  на  проверката,  което  с
резолюция е уважено и е даден срок 30 дни. На 07.10.08 г.  е постъпило трето
искане  за  продължаване  срока  на  проверката.  С  резолюция  на
административния ръководител е разрешено срокът да се продължи с 20 дни.
На 20.10.08 г. преписката е получена в РП Златоград с извършена проверка. С
постановление  от  20.11.08  г.  прокурор  Юрчиева-  Башева  е  отказала  да
образува ДП. Постановлението е изпратено до жалбоподателя на 21.11.08 г.
по пощата, за връчване чрез кмета на населеното място. В наблюдателната
преписка  е  приложена  разписка,  видно  от  която  Ч.  е  получил
постановлението на 05.01.09 г.;

- пр. пр. 501/08 г., наблюдаващ прокурор Метахчов.  Образувана е на
25.07.08 г. по молба от адв. Г. срещу Ю. Ц. С постановление от 30.07.08 г. е
разпоредено да се извърши проверка, със срок 20 дни. На 18.08.08 г. в РП
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Златоград е постъпило искане за продължаване срока на проверката, което е
уважено и срокът е удължен с 10 дни. На 28.08.08 г. е постъпило ново искане
за  продължаване  срока  на  проверката,  което  също  е  уважено  и  срокът  е
продължен с 15 дни. На 03.09.08 г. преписката е получена в РП Златоград с
извършена проверка. С постановление от 03.10.08 г. е постановен отказ от
образуване на ДП. В наблюдателната преписка е приложена разписка, видно
от която копие от постановлението е връчено на жалбоподателя на 08.10.08 г.;

- пр. пр. 720/08 г., наблюдаващ прокурор Метахчов. Образувана е на
03.11.08 г. по жалба от З. Д. С постановление от 04.11.08 г. е разпоредено да
се  извърши  проверка  със  срок  20  дни.  Преписката  е  върната  обратно  на
24.11.08 г. в РП Златоград с извършена проверка. На 28.11.08 г. е постановен
отказ  от  образуване  на  ДП,  копие  от  който  е  изпратен  на  същата  дата  за
връчване  на  жалбоподателя.  В  наблюдателната  преписка  е  приложена
разписка, видно от която копието е получено от жалбоподателя на 03.12.08 г.;

- пр. пр. 672/08 г., наблюдаващ прокурор Метахчов. Образувана е по
повод постъпила жалба на 09.10.08 г. от М. Ч. С постановление от 13.10.08 г.
е разпоредено да се извърши проверка. На 30.10.08 г. е постъпило искане за
продължаване срока на проверката, което е уважено и срокът е продължен с
20  дни.  На  20.11.08  г.  преписката  е  върната  в  РП Златоград  с  извършена
проверка. С постановление от 11.11.08 г. е отказано да се образува ДП, копие
от което е изпратено на 12.11.08 г. по пощата за връчване на жалбоподателя.
Приложено е копие от разписката, видно от което препис от постановлението
е връчен на 19.11.08 г.;

- пр.  пр.  195/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Юрчиева-Башева.
Образувана  е  на  30.03.09  г.  по  повод  изпратени  материали  от  Държавно
горско  стопанство  гр.  Златоград.  С  постановление  от  същата  дата  е
разпоредено да се извърши проверка със срок 20 дни. На 17.04.09 г. в РП
Златоград е постъпило искане за продължаване на срока, което е уважено и
срокът е продължен с 20 дни. На 08.05.09 г. е постъпило ново искане, което
отново е уважено и срокът е продължен с 20 дни. На 18.05.09 г. преписката е
върната  с  извършена  проверка.  На  09.06.09  г.  е  постановен  отказ  от
образуване на ДП. На същата дата преписката и копие от постановлението са
изпратени на  Държавно горско стопанство  Златоград  по компетентност.  В
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наблюдателна  преписка  е  приложена  разписка,  видно  от  която  копието  е
получено на 10.06.09 г.;

- пр.  пр.  194/09  г.  наблюдаващ  прокурор  Юрчиева-Башева.
Образувана  е  на  30.03.09  г.  по  повод  изпратени  материали  от  Държавно
горско  стопанство  гр.  Златоград.  С  постановление  от  същата  дата  е
разпоредено да се извърши проверка със срок 20 дни. На 17.04.09 г. в РП
Златоград е постъпило искане за продължаване на срока, което е уважено и
срокът е продължен с 20 дни. На 08.05.09 г. е постъпило ново искане, което
отново е уважено и срокът е продължен с 20 дни. На 18.05.09 г. преписката е
върната  с  извършена  проверка.  На  28.05.09  г.  е  постановен  отказ  от
образуване на ДП. На същата дата преписката и копие от постановлението са
изпратени на  Държавно горско стопанство  Златоград  по компетентност.  В
наблюдателна  преписка  е  приложена  разписка,  видно  от  която  копието  е
получено на 28.05.09 г. 

Образуването,  движението  и  приключването  на  всички  проверени
преписки,  по  които  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство е в законоустановените срокове. Копия от постановленията
се изпращат по пощата единствено до жалбоподателя,  като връчването
става чрез кметовете на съответните населени места. В разносната книга,
с която се отнасят в пощенската станция, се поставя подпис на служителя
и пощенско клеймо, удостоверяващо датата. Разписките, удостоверяващи
връчването се прилагат към наблюдателните преписки.Необходимо е да се
спазват изискванията на Указание И-281/08.12.06г. на главния прокурор по
възлагането, извършването и приключването на предварителните проверки,
като преписи от постановленията се изпращат и на лицата, срещу които
са били образувани съответните преписки.

Да се изпращат препис от постановленията за отказ от образуване
на досъдебни производства, както на жалбоподателите, така и на лицата,
срещу  които  са  били  образувани  съответните  преписки,  предвид
Указание  И-281/08.12.06г.  на  главния  прокурор  по  възлагането,
извършването и приключването на предварителните проверки.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Златоград Справка № 2
по  организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите.
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ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Златоград, на основание чл.54, ал.1, т.2
ЗСВ

1. Проверка по движението на досъдебните производства:

Наблюдаваните досъдебни, бързи и незабавни производства през 2008 г.
са  били  общо 147,  от  които 21 бързи  и  14 незабавни. През  2008  г.  са
образувани  47 досъдебни производства и са наблюдавани още  65 досъдебни
производства, които са били образувани през предходни години. Разследване
от следовател е проведено по 4 досъдебни производства, всички образувани в
предходен период. 

Наблюдаваните  досъдебни,  бързи  и  незабавни  производства  през
първото полугодието на 2009 г.  са били общо 240,  от които 16 бързи и  10
незабавни. През този период са образувани  36 досъдебни производства и са
наблюдавани още 178 досъдебни производства, които са били образувани през
предходни  години.  Разследване  от  следовател  е  проведено  по  5 досъдебни
производства, от които по едно образувано през периода. 

 През 2008 г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо 106 досъдебни производства, от които 102 разследвани от разследващ
полицай и  4 разследвани от следовател. Приключени са и  19  наблюдавани
бързи производства и всички незабавни производства. Всичките тези дела са
били решени, с изключение на  2 досъдебни производства,  намиращи се за
произнасяне при прокурор.

Разследването по 19 бързи производства е приключило в срока по чл.
356, ал.5 от НПК, по едно е постановено разследването да се извърши по
общия ред . По всички наблюдавани незабавни производсва, разследването е
приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК.

През полугодието на 2009 г. от разследващите органи е приключено
разследването  по  общо  192 досъдебни  производства,  от  които  187
разследвани  от  разследващ  полицай  и  5 разследвани  от  следовател.
Приключени са и  всичките  наблюдавани бързи и незабавни производства.
Всичките  тези  дела  са  били решени,  с  изключение  на  5,  намиращи се  за
произнасяне при прокурор.

Разследването по всички бързи производства е приключило в срока по
чл.  356,ал.5  от  НПК.  По  всички  наблюдавани  незабавни  производсва,
разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК.
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В РП – Златоград през 2008 г. са постъпили от разследващите органи
двадесет  и  едно  искания  за  продължаване  срока  на  разследването  от
наблюдаващия прокурор.  Същите са  уважени.  Направени са и  двадесет и
едно предложения  от  наблюдаващия  прокурор  до  по-горестоящата
прокуратура за продължаване срока на разследване,  които са уважени.  До
главния  прокурор  на  Република  България няма направено  предложение  за
продължаване срока на разследването. 

За полугодието на 2009г. са постъпили от разследващите органи осем
искания  за  продължаване  срока  на  разследването  от  наблюдаващия
прокурор.  Същите  са  уважени.  Направени  са  и  осем предложения  от
наблюдаващия прокурор до по-горестоящата прокуратура за продължаване
срока на разследване, които са уважени.  До главния прокурор на Република
България  няма  направено  предложение  за  продължаване  срока  на
разследването. 

По проверените досъдебни производства се констатира, че изготвените
от  прокурорите  искания  за  продължаване  на  сроковете  за  разследване  са
своевременни и мотивирани. 

 Към момента на извършване на проверката е установено, че прокурор
Юрчиева - Башева наблюдава 13 досъдебни производства. Проверена е пр.
пр. 115/09 г. Наблюдателната преписка съдържа всички необходими актове,
удостоверяващи  действията  на  прокурора  от  подаване  на  жалбата  до
образуване  на  ДП.  Дата  на  подаване  на  жалбата  -01.09.09  г.,  дата  на
образуване на ДП -30.10.09г .

Всички  наблюдавани  ДП  са  новообразувани,  движат  се  в
законоустановените  срокове.  По  някои  от  тях  своевременно  е  искано
продължаване  на  срока  от ОП -  Смолян.  По едно  от делата е  изискано
удължаване на срока, поради неизготвяне на автотехническа експертиза.
При  разговор  с  административния  ръководител  се  установи,  че  това  е
изключително  рядко.  Проблем има само с  изготвяне на  експертизите от
съдебни  лекари,  които  се  осигуряват  от  други  съдебни  райони.  Въпреки
наличието  на  този  проблем,  фактът  че  в  малко  случаи  се  иска
продължаване  на  срока  на   разследване  показва,  че  прокурорите  от  РП
Златоград  и  водещите  разследването  успяват  да  организират
провеждането  на  процесуално  следствените  действия  и  да  осигурят
изготвянетоа и прилагането на експертизите в разумни срокове, съобразени
с НПК.
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2. Проверка на движението на досъдебни производства, по които
наказателното производство е спряно:

През 2008 г. са спрени общо 9 наказателни производства, от които    5
срещу неизвестен извършител и 4 срещу известен.

През  първото  полугодие  на  2009  г.  са  спрени общо 2 наказателни
производства и двете срещу известен извършител.

Към момента на проверката са установени девет  дела,  спрени срещу
известен  извършител.  На  случаен  принцип  бяха  проверени  някои  от  тях,
както следва:

- пр.  пр.  427/08  г.  /ДП  69/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Юрчиева-
Башева. На 25.06.08 г. в РП Златоград е заведена жалба от К. Г. срещу Ф. Х.
С постановление от 02.07.08 г. е разпоредено да се извърши проверка и след
нейното  приключване  на  23.09.08  г.,  с  постановление  от  23.10.08  г.  е
образувано досъдебно производство по чл. 293а, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. На
18.12.08 г. досъдебното производство е получено в РП Златоград с мнение за
спиране  на  наказателното  производство.  С  постановление  от  29.12.08г.
наказателното производство е спряно, на основание чл. 25, т.2 от НПК. Във
връзка с писмо от 16.05.09 г. до РПУ Златоград, на 19.05.09 г. и на 02.10.09 г.
РП Златоград е била уведомена, че Х. /обявен за ОДИ на 18.11.08 г./ все още
не е намерен и се намира извън страната от 28.11.07 г.;

- пр.  пр.  680/00  г.  /ДП  17/01  г./,  наблюдаващ  прокурор  Юрчиева-
Башева.  ДП е образувано на 13.09.01 г. срещу В. Д. за престъпление по чл.
210, ал.1 от НК. След приключване на разследването делото е получено в РП
на  16.11.01  г.,  с  мнение  за  спиране  на  наказателното  производство.  С
постановление от  04.12.01 г.  същото е  спряно на  основание чл.  22,  т.2  от
НПК/отм./. Д. е бил обявен за ОДИ на 22.11.00 г. Наказателното производство
е било възобновено на 09.06.08 г., след което е получено в РП на 06.08.08г. с
мнение  за  спиране.  С  постановление  от  18.08.08г.  наказателното
производство  отново  е  спряно  на  основание  чл.  25,  ал.2  от  НПК.  В  РП
Златоград са получени справки от РПУ Златоград на 17.11.08 г., на 21.05.09 г.
и на 08.10.09 г., че лицето не е издирено;
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- пр. пр. 183/99 г. /ДП 42/99 г./, наблюдаващ прокурор Метахчов. ДП е
образувано на 07.04.99 г. срещу М. И. за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК.
Разследването е приключило на 28.09.99 г. и на 30.09.99 г. делото е получено
в РП Златоград. С постановление от същата дата наказателното производство
е спряно на основание чл. 22, т.2 от НПК /отм./. И. е бил обявен за ОДИ на
07.04.99 г. По делото са приложени периодично получавани справки от ОСлС
– Смолян и РПУ, че лицето не е издирено;

- пр. пр. 292/08 г. /ДП 3/08 г./, наблюдаващ прокурор Метахчов. ДП е
образувано по реда на чл.  212,  ал.2 от НПК на 27.04.08 г.-  срещу С.С.  за
престъпление по чл. 279, ал.1 от НК. Разследването е приключено на 24.06.08
г.  с  мнение  за  спиране.  Делото  е  получено  в  РП  на  02.07.08  г.  и  с
постановление  от  09.07.08  г.  наказателното  производство  е  спряно  на
основание чл. 25, т.2 от НПК. С. е обявен за ОДИ. Приложени са периодични
справки от РПУ и ГПУ, че същият не е издирен.

        Извършената проверка на спрените наказателни производства срещу
известен извършител показва, че са положени усилия обявените за ОДИ лица
да  бъдат  намерени  /приложени  са  призовки,  докладни  записки,  както  и
справки  от  органите  на  МВР/.  Прокурорите  са  се  произнасяли  в
законоустановените срокове.

Възобновени са 55 наказателни производства през 2008 г., от които 50
спрени срещу неизвестен извършител и 5 спрени срещу известен извършител.

Възобновени са 169 наказателни производства през първото полугодие
на 2009г., от които 168 спрени срещу неизвестен извършител и едно спряно
срещу известен извършител. 

3. Проверка  по  движението  на  прекратени  досъдебни
производства:

Съгласно  предоставената  справка,  за  2008  г.  са  прекратени  50
наказателни  производства.  Едно от  постановленията  за  прекратяване  е
обжалвано  пред  съда  и  е  отменено.  Обжалвани  пред  горестоящите
прокуратури  няма. През първото полугодието на 2009 г. са прекратени  168
наказателни  производства.  Няма  обжалвани  пред  съда  или  горестоящата
прокуратура. 
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- пр.  пр.  131/09  г.  /ДП  1/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Метахчов.
Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 279 от НК на
26.02.09  г.  Наказателното  производство  е  прекратено  на  03.04.09  г.  на
основание 243, ал.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1, вр. с чл. 33, ал.1 от НК; 

- пр.  пр.  72/08  г.  /ДП 197/08  г./,  наблюдаващ прокурор Юрчиева -
Башева. Делото е водено за престъпление по 235, ал.1 от НК. Наказателното
производство е прекратено е на 27.02.09 г. и изпратено по компетентност на
Държавно горско стопанство за налагане на административно наказание;

- ДП  79/07  г.  /пр.  пр.  87/07  г./,  наблюдаващ  прокурор  Юрчиева  -
Башева. Наказателното производство е прекратено на 18.06.09 г. Приложени
са  обратните  разписки  и  известия  за  доставяне  на  постановлението,
удостоверяващи получаване от адресатите. Причината за продължителността
на разследването е двукратното прекратяване на делото от съда и връщане на
прокуратурата за допълнително разследване.

Образуването,  движението  и  приключването  на  проверените
прекратени  досъдебни  производства  е  в  законоустановените  срокове.
Своевременно  са  оформени  и  приложени  разписки  за  връчване  на
постановленията за прекратяване. 

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Златоград 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.

От  внесените  през  2008  г.  46 обвинителни  актове,  46 са  решени  в
съдебна фаза. Броят на осъдителните присъди по общия ред е 38, а по  едно
дело   е  произнесена оправдателна присъда,  сключени са  7 споразумения в
хода на съдебното следствие.

Протестирана  е една  осъдителна  присъда,  протестът  е  разгледан  и
уважен.

През първото полугодието на 2009 г. са внесени 26  обвинителни актове.
Съдът е решил в този период 30 дела по внесени обвинителни актове. Броят на
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осъдителните  присъди  по  общия  ред  е 24,  оправдателните  присъди  няма.
Подадени протести няма. Сключени са  6  споразумения в хода на съдебното
следствие.

През 2008 г. са изготвени и внесени в съда 7 предложения по чл.375 от
НПК  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по реда на чл.78 а от НК, като всички са уважени
от съда. За първото полугодието на 2009 г. са изготвени и внесени 16 такива
предложения, като от тях 14 са разгледани от съда и са уважени. На случаен
принцип е проверена:

- пр. пр. 590/09 г. /незабавно производство 216/09 г. на РУ Златоград/.
РП е уведомена на 05.10.09 г., че е започнало наказателно производство срещу
Н. С. за престъпление по чл. 343в. На 07.10.09 г. незабавното производство е
приключено и изпратено в РП. На същата дата е изготвено предложение по
78а от НК. Същото отговаря на изискванията на НК и НПК и е, мотивирано.
Делото е насрочено за разглеждане от съда за 09.11.09 г.

По образуваните НАХД задължително се  явяват прокурорите.  Тази
практика  е  положителна.  Въпреки  че  законът  не  изисква  явяване  на
прокурорите в съдебно заседание по изготвени от тях предложения по реда
на  чл.  78а  от  НК,  участието  им  гарантира  ефективно  отстояване  на
тезата на обвинението.

За 2008 г. са внесени в съда общо 8 споразумения за решаване на делото
в досъдебно производство, а през първото полугодието на  2009 г. е внесено
едно споразумение. Всички са одобрени от съда.

Към момента на проверката при прокурор Метахчов са налични три
ПД, а при прокурор  Юрчиева-Башева - пет ПД /три предложения по чл. 78а
от НК и два внесени обвинителни акта/. От тях са проверени:

- ПД  51/09  г. /бързо  производство  №3/09  г. по  описа  на  Граничен
полицейски  участък  Златоград,  пр.пр.  638/09  г./,  прокурор  Метахчов.
Образувано  е  за  престъпление  по  чл.  279,  ал.1  от  НК  срещу  К.  и  Х.
Преписката е образувана във връзка със заведено на 21.10.09 г. в РП писмо, с
което са уведомени на основание чл. 356, ал.2 от НПК за започнало бързо
производство.  На  27.10.09  г.  бързото  производство  е  приключило  и  е
получено в РП Златоград. Обвинителният акт е изготвен на същата дата и на
същата дата е изпратен в съда. Обвинителният акт е мотивиран и отговаря
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на всички изисквания на НПК. Делото е насрочено за 02.11.09 г., отложено за
06.11.09 г.;

- ПД 35/09 г.,  прокурор Метахчов Образувано за престъпление по 235,
ал.1 от НК;

- ПД 30/09  г.,  прокурор Метахчов Образувано за престъпление по чл.
216, ал.1 от НК;

- ПД 48/09 г., прокурор Юрчиева-Башева. Образувано е на 22.08.09г.,
срещу Д. М. за престъпление по чл. 216, ал.4 от НК. На 30.09.09г. постъпва
делото в РП Златоград, внесен е обвинителен акт на 09.10.09г. Образувано е
НОХД 176/09г.  по  описа  на  РС Златоград.  Насрочено  е  за  разглеждане  в
съдебно  заседание  на  10.11.09г.  Обвинителният  акт  отговаря  на
изискванията на НПК;

- пр.  пр.  308/09  г., прокурор  Юрчиева-Башева.  Изготвено  е
предложение по чл. 78а от НК. 

Произнасянията  на  прокурорите  по  приключили  досъдебни
производства, внесени с обвинителен акт в съда, са в законоустановените
срокове. Изготвените обвинителни актове отговарят на изискванията на
НПК.

През 2008 г.  прокурорите от РП Златоград са участвали в  69  съдебни
заседания по наказателни дела, а за първото полугодието на 2009 г. в 47.

               
2. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2008  г.  са  приведени  в
изпълнение 56 присъди, неприведени присъди в срок няма.  Няма отложени
изпълнения  на  наказанията.  През  първото  полугодието  на  2009  г.  са
приведени  в  изпълнение  29  присъди.  Неприведени  присъди  в  срок няма.
Няма отложени изпълнения на наказанията.
            Провери се Книгата за изпълнение на наказанията,  успоредно с
присъдните преписки. От прегледа на книгата се установи, че приоритетно
наказанията са „пробация” и „лишаване от право на управление на МПС”. В
случаите  при налагане  наказание пробация  се  изписва конкретните мерки,
които са определени от съда. В деня на получаване на присъдата, се изготвят
небходимите писма от РП Златоград, с които се сезират съответните органи за
изпълнение на присъдата.
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           Беше проверена присъдната преписка  № 41/09 г.  срещу Л.Ф. за
извършено престъпление по чл. 343, ал.2 от НК. Наказанието е „лишаване от
свобода 3 месеца”. Присъдата е влязла в сила на 09.09.09 г., получена от РС
Златоград в РП Златоград на 10.09.09 г., изпратено писмо на същата дата до
Областно звено охрана Смолян, на 25.09.09 г. е получено писмо от Областна
дирекция  на  МВР  Смолян  във  връзка  с  предложението  за  налагане
административна  мярка  за  ненапускане  на  България,  в  отговор  на
предложение  на  РП  Златоград  от  10.09.09  г.  Уведомително  писмо  от  ОЗ
Охрана,  получено  на  24.09.09г.,  с  което  РП   е  уведомена,  че  лицето  е
задържано на 17.09.09 г. и уведомление от 28.09.09 г. от Затвора Пловдив, че
изтърпяването на наказанието е започнало на 17.09.09 г. 
          Всички обстоятелства по присъдната преписка са отразени и в
присъдната книга. 

3.Гражданско - съдебен надзор.

През 2008 г. гражданско-съдебният надзор в РП – Златоград се изразява
в участие на прокурори в 9 граждански дела на РС – Златоград. През първото
шестмесечие на 2009 г. прокурорите са участвали в едно гражданско дело на
РС – Златоград. 

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

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Златоград 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.  Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  много  добре  и
отговарят  на  изискванията  на  ПОДАПРБ и  съответните  указания  на
Върховна касационна  прокуратура. 

2.  Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване  на  статистиката  и  анализиране  дейността  на
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прокуратурата, се подготвя и изпраща своевременно. Дейността по водене
и отчитане на статистическите данни в Районна прокуратура Златоград
се осъществява, съгласно Указанията на главния прокурор.

3.  Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените доказателства се извършва 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./.

     4. Заповедната книга и административните преписки се водят много
добре. Хронологично са прилагани документи, удостоверяващи движението
на преписките.  Своевременни действия на районния прокурор по издаване
актове на разпореждане.

5. Образуването, движението и приключването на всички проверени
преписки,  по  които  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство е в законоустановените срокове. Копия от постановленията
се изпращат по пощата единствено до жалбоподателя,  като връчването
става чрез кметовете на съответните населени места. В разносната книга,
с която се отнасят в пощенската станция, се поставя подпис на служителя
и пощенско клеймо, удостоверяващо датата. Разписките, удостоверяващи
връчването се прилагат към наблюдателните преписки.Необходимо е да се
спазват изискванията на Указание И-281/08.12.06г. на главния прокурор по
възлагането, извършването и приключването на предварителните проверки,
като преписи от постановленията се изпращат и на лицата, срещу които
са били образувани съответните преписки.

6. Всички наблюдавани ДП се движат в законоустановените срокове.
По някои от тях своевременно е искано продължаване на срока от ОП -
Смолян. 

7. Извършената проверка на спрените наказателни производства срещу
известен извършител показва, че са положени усилия обявените за ОДИ лица
да  бъдат  намерени  /приложени  са  призовки,  докладни  записки,  както  и
справки  от  органите  на  МВР/.  Прокурорите  са  се  произнасяли  в
законоустановените срокове.

8.  Образуването,  движението  и  приключването  на  проверените
прекратени  досъдебни  производства  е  в  законоустановените  срокове.
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Своевременно  са  оформени  и  приложени  разписки  за  връчване  на
постановленията за прекратяване. 

9. По образуваните НАХД задължително се явяват прокурорите. Тази
практика  е  положителна.  Въпреки  че  законът  не  изисква  явяване  на
прокурорите в съдебно заседание по изготвени от тях предложения по реда
на  чл.  78а  от  НК,  участието  им  гарантира  ефективно  отстояване  на
тезата на обвинението.

10.  Произнасянията  на  прокурорите  по  приключили  досъдебни
производства, внесени с обвинителен акт в съда, са в законоустановените
срокове. Изготвените обвинителни актове отговарят на изискванията на
НПК.

11.  Изпълнението  на  наказанията,  което  се  осъществява  от
административния  ръководител  е  в  съответствие  с  изискването  на
нормативните актове и указанията на ВКП.          Всички обстоятелства по
присъдните  преписки  се  отразяват  и  в  Книгата  по  изпълнение  на
наказанията. 

ПРЕПОРЪКИ:

Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
изпълнение  на  Указание  И-281/08.12.06  г.  на  главния  прокурор  по
възлагането,  извършването  и  приключването  на  предварителните
проверки,  като  препис  от  постановленията  за  отказ  от  образуване  на
досъдебни производства се изпращат, както на жалбоподателите, така и
на лицата, срещу които са били образувани съответните преписки.

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

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

На основание чл.198 ал.1 т.5 от ЗСВ Административният ръководител
да  приобщи  към  личните  кадрови  досиета  на  прокурорите  конкретните
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констатации  за  тях  в  настоящия  акт,  които  да  се  вземат  предвид  при
атестирането им.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  –  Златоград  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 Районна прокуратура –Златоград 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.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  главния  прокурор  на  Република
България.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Окръжна прокуратура – Смолян. 

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна прокуратура – Пловдив. 

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка №2 по организацията  на образуването  и движението на
преписките на РП – Златоград; 

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

досъдебните производства на РП – Златоград;
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5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6.  Копие  от  заповед  №  РД  –  9/08.10.2007  г.  на  Административния
ръководител;

7.  Копие  от  заповед  № РД – 18/26.10.2009  г.  на  Административния
ръководител;

8.  Копие  от  заповед  № РД – 20/22.12.2008  г.  на  Административния
ръководител и протоколи от същата дата;

9. Ревизионен акт за извършена комплексна ревизия на РП Златоград за
2008 г.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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