РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

Изх.№………………
Дата: …………….…

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВНА
ПРОКУРАТУРА ГР. ПЛОВДИВ
В периода 28 септември - 06 ноември 2009г. на основание заповед
№ 246/07.09.09 г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на
Апелативна прокуратура гр.Пловдив, Окръжна прокуратура гр. Пловдив,
окръжен следствен отдел в ОП гр. Пловдив и районните прокуратури в гр.
Пловдив, Карлово, Асеновград и Първомай. Проверката бе извършена от
проверяващи - инспектор - Ясен Тодоров и експерти Димитрина
Долапчиева и Сия Иванчова.
Проверката беше извършена на място – в сградата на
Апелативна прокуратура Пловдив, като проверяващите се запознаха
непосредствено с организацията на административната дейност и
организацията по образуването и движението на прокурорските преписки,
както и приключването им в установените срокове.
Проверката обхваща периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г., както и
първото шестмесечие на 2009 година.
За проверявания период в прокуратурата са работили общо 13
прокурори .
Росен Димов – административен ръководител и прокурорите Румен
Боев – Зам. апелативен прокурор, Атанас Гичев – Зам. апелативен
прокурор и прокурорите Милуш Павлов, Мариян Попов, Ясенка
Шигарминова, Марина Белчева, Красимир Папаризов, Огнян Урбалов,
Тодор Тодоров, Симона Генова, Пенка Богданова и Юлия Лачева –
освободена на 04.07.2008г. поради навършване на 65 годишна възраст.
Реално през проверявания период са работили 12 души. Новият
административен ръководител, назначен на 05.07.2009 г. е Андрея
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Атанасов – бивш административен ръководител на Окръжна прокуратура
гр. Пловдив. През 2008 година двама прокурори – Милуш Павлов и
Симона Генова са отсъствали повече от 1 месец поради ползван отпуск по
болест. През 2009 г. общият брой по щат е 14 души, има една незаета
щатна бройка, а през периода реално са работили 12 души.
Общият брой служители в АП гр. Пловдив е 25 души, а конкретно
заетите длъжности са:
съдебен администратор І степен – 1бр.;
административен секретар - 1 бр.; главен счетоводител – 1бр.; системен
администратор І степен – 2 бр.; главен специалист по сигурността на
информацията – 1 бр.; старши специалист – счетоводител – 2 бр.; старши
специалист - зав. личен състав – 1 бр.; управител съдебни сгради ІІ степен
– 1 бр.; зав. регистратура за класифицирана информация – 1 бр.;
деловодител класифицирана информация – 1 бр.; компютърен оператор,
изпълняващ деловодни функции - 5 бр.; съдебен секретар – 3 бр.;
прокурорски помощник – 2 бр.; шофьор – 2 бр.; куриер – 1 бр. За
проверявания период на 2009 година няма промяна в щата.
През 2008 година прокурорите и съдебните служители в АП гр.
Пловдив са участвали в 20 семинара, международни и национални
конференции и работни срещи. По инициатива на АП Пловдив е проведен
лекционен курс за подготовка на прокурорите от региона по конкретни
теми и казуси във връзка с приложението на ЗЕЕЗА. През 2009 година тези
участия са 12.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Ползват се правно-информационните продукти „Апис 6.0”, „Сиела
4.0”, „Лакорда”. От 1996 година в пловдивските прокуратури е внедрена
деловодна програма EMSG, стартирала първоначално като пилотен проект.
Тази програма дава възможност за водене в електронен вариант на
входящия и изходящия регистър в АП Пловдив, за проследяване
движението на преписките, за сроков контрол за произнасяне на
прокурорите, достъпна е до всяко работно място в трите прокуратури в
Пловдив чрез изградена локална мрежа. През 2008 година по силата на
сключен договор между ВКП и фирмата разработила програмата се е
извършило преминаване към нова версия на ползвания досега продукт,
като новата опростена версия е предоставена и на останалите прокуратури
в Карлово, Първомай и Асеновград. Със специална заповед на Заместника
на главния прокурор при ВКП внедряването на УИС в пловдивските
прокуратури е отложено и е разпоредено продължаване на работата с
досегашната деловодна програма.
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Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно
Правилника за организация на дейността на администрацията на
прокуратурата на Република България, както и съгласно указания на ВКП .
По собствена преценка се води регистър на преписки, касаещи
злоупотреби с ЕФ, а по указание на ВКП се водят 5 бр. регистри и книги.
В АП – гр. Пловдив от 2007 година въз основа на Заповед № ЛС6310/02.10.07г. на Зам. главен прокурор на ВКП Валери Първанов
преписките и делата се разпределят чрез предоставения от Висшия съдебен
съвет програмен продукт за случайно разпределение Law Choice. В
заповедите , които са издавани впоследствие се определя процентът на
натовареност на всеки от прокурорите, които са разпределени в
определени групи дела.
Всички книги се водят съгласно изискванията, прегледно се
попълват графите, с подпис и печат на прокуратурата.
В АП Пловдив са изготвени форми за статистика, даващи
възможност за ежемесечно изготвяне на справки за сроков контрол по
решаване на преписките, за натовареността на прокурорите, както и за
проследяване на изпълнение на задачите, залегнали в плана за дейността
на АП. През 2008 година извън годишните и шестмесечните доклади са
изготвени и 4 анализа, отнасящи се до конкретни дела в региона през 2007
година, а именно: анализ на върнатите от съдилищата дела през 2007 г.;
анализ на преписките в АП, образувани по чл. 380 от НПК; анализ на
решените дела по ЗОДОВ и анализ за участието на прокурорите от ОП в
административни дела.
За 2009 година са изготвени 3 анализа – за върнатите от съдилищата
дела през 2008 г.; за преписките по чл. 380 от НПК и анализ на влезлите в
сила оправдателни присъди в региона на АП Пловдив през 2008 година.
През 2008 година период няма изготвени предложения за
дисциплинарни наказания или наложени такива, както и не са правени
предложения за поощрения на прокурори. През 2008 година са извършени
6 комплексни ревизии на всички окръжни прокуратури в апелативния
район, извършени са 2 тематични проверки и са 8 броя контролни
проверки.
През 2009 година период няма изготвени предложения за
дисциплинарни наказания или наложени такива, като са направени 4
предложения за поощрения на прокурори, извършени са 6 комплексни
ревизии на всички окръжни прокуратури в апелативния район, извършени
са 2 тематични проверки.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ПРЕПИСКИТЕ И ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА
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1. Инстанционен контрол на постановленията за отказ да се
образува досъдебно производство
През 2008г. в Апелативна прокуратура Пловдив са постъпили общо
496 бр. инстанционни преписки, от които всички са решени в срок до 1
месец.
От тях потвърдените общо преписки са 404 бр., отменените са 77
броя, а частично отменените са 15 бр.
През 2009 г. в Апелативна прокуратура Пловдив са постъпили общо
311 бр. инстанционни преписки, от които всички са решени в срок до 1
месец.
От тях потвърдените общо преписки са 252 бр., отменените са 56
броя, а частично отменените са 3 бр.
2. Инстанционен контрол на постановленията за прекратяване на
наказателното производство
През 2008г. в Апелативна прокуратура Пловдив са постъпили общо
77 бр. постановления за прекратяване на НП и всички са решени в срок
до 1 месец. За проверявания период на 2009 г. броят на общо
постъпилите постановления е 36 и всички са решени в законовия
месечен срок.
От тях потвърдените постановления за прекратяване на НП са общо
50 бр., отменените са общо 24 бр., а частично отменените са 3 броя.
Потвърдените постановления за прекратяване през 2009 г. са 19 бр.,
отменените 14 бр., а частично отменените са 3.
3. През проверявания период в АП не са постъпили по реда на
инстанционния контрол постановления за спиране на ДП.
4. Инстанционен контрол на ВКП по актове на АП Пловдив
4.1. Инстанционен контрол по преписки
През 2008 г. ВКП се е произнесла по общо 189 преписки на АП
Пловдив, като 169 бр. от тях са потвърдени, 19 бр. са отменени и по 1
брой е постановена частична отмяна, а през проверявания период на
2009 г. броят на произнасянията на ВКП е 108, от които 98 са
потвърдени, 9 са отменени и 1 преписка е частично отменена.
4.2. Инстанционен контрол по досъдебни производства
Проверените по реда на инстанционния контрол досъдебни
производства на АП Пловдив от ВКП са общо 50 бр., като от тях 29 бр. са
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потвърдени, 19 бр. са отменени и 2 бр. са частично отменени. За 2009 г. са
проверени общо 9 бр., от които 5 бр. са потвърдени и 4 бр. са отменени.
5. Преписки на специален надзор съгласно Заповед № ЛС – 2184/07г.
на Главния прокурор на Република България
През 2008 година са решени по същество общо 21 бр. преписки по
този ред, от тях 12 броя са с потвърдени постановления и 9 бр. са в
отменени постановления. От преписките на специален отчет / по стария
ред/ през 2008 г. са решени по същество 24 броя общо. 16 броя са с
потвърдени постановления, 7 бр. са с отменени постановления и 1 брой е с
частично отменено постановление.
През 2009 година са решени по същество общо 10 бр. преписки по
този ред, от тях 8 броя са с потвърдени постановления и 2бр. са в отменени
постановления. От преписките на специален отчет / по стария ред/ през
2009 г. са решени по същество 5 броя общо. 2броя са с потвърдени
постановления, а 3 бр. са с отменени постановления .
Описани подробно в приложение 1 и 2
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР
І. НАКАЗАТЕЛНО – СЪДЕБЕН НАДЗОР
1. ВНОХД – АС Пловдив
През 2008 година в АС Пловдив са образувани общо 280 бр. ВНОХД,
като от тях 205 бр. са образувани по жалби и 75 бр. са образувани по
протести. Общо приключените дела през 2008 година са 267 бр., като само
образуваните по протести са 63 броя. Уважените протести на ОП Пловдив
са 23 броя и всички са поддържани пред АС от прокурорите в АП.
Неуважените протести на ОП Пловдив през периода са общо 40 броя и от
тях, по 29 дела прокурорите от АП са поддържали протестите, а по 11 дела
не са ги поддържали.
През 2009 година в АС Пловдив са образувани общо 125 бр. ВНОХД,
като от тях 95 бр. са образувани по жалби и 30 бр. са образувани по
протести. Общо приключените дела през първото шестмесечие на 2009
година са 122 бр., като само образуваните по протести са 29 броя.
Уважените протести на ОП Пловдив са 12 броя и всички са поддържани
пред АС от прокурорите в АП.
Неуважените протести на ОП Пловдив през периода са общо 17 броя и от
тях, по 12 дела прокурорите от АП са поддържали протестите, а по 5 дела
не са ги поддържали.
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2. ВНЧД – АС Пловдив
През 2008 година са образувани общо 390 бр. такива дела, като от
тях 207 броя са по мерки за неотклонение и 182 броя са други.
Приключилите през 2008 г. са 390 броя, уважените протести са 13 броя, а
неуважените - 28 броя.
През 2009 година са образувани общо 137 бр. такива дела, като от
тях 80 броя са по мерки за неотклонение и 57 броя са други.
Приключилите до м. юни 2009 г. са 137 броя, уважените протести са 3
броя, а неуважените - 10 броя.
3. Протести на АП Пловдив до ВКС
Общо през 2008 година са подадени 32 бр. протести, като от тях
уважените са 5 броя, неуважените са 24 бр., а неразгледаните към 10.09.09
г. са 3 броя, а за проверявания период на 2009 г. – подадени 13 протеста, 2
от тях са уважени, 8 бр. са неуважени , а по 3 дела към м. септември няма
произнасяне от ВКС.
ІІ. ГРАЖДАНСКО – СЪДЕБЕН НАДЗОР
През 2008 година прокурорите от АП Пловдив са участвали в 51 броя
дела, по които са проведени 108 съдебни заседания. Пред ВКС са
обжалвани с касационни жалби общо 18 броя съдебни решения на АС
Пловдив, от които 16 броя са по ЗОДОВ. От тях 11 жалби не са уважени, а
по 7 броя не е постановено решение.
По този повод е изготвена аналитична справка за решените дела по
ЗОДОВ за първото шестмесечие на 2008 година и е извършена проверка на
активността на участие на прокурорите в гражданските дела.
През 2009година прокурорите от АП Пловдив са участвали в 51 броя
дела, по които са проведени 79 съдебни заседания. Пред ВКС са обжалвани
с касационни жалби общо 9 броя съдебни решения на АС Пловдив, от
които 8 броя са по ЗОДОВ. От тях 2 жалби не са уважени, а по 7 броя не е
постановено решение.
ІІІ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
ИНТЕРЕС И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
За 2008 година са получени и образувани общо 32 броя преписки, от
които по инициатива на прокурор са 29 броя, а по искане на граждани и
организации са 3 броя. Решените преписки са 32 броя, от тях – решени по
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същество 29 броя и изпратени по компетентност 3 бр. Няма останали
нерешени преписки.
За проверявания период на 2009 година са получени и образувани общо
28 броя преписки, от които по инициатива на прокурор са 27 броя, а по
искане на граждани и организации е 1 брой. Решените преписки са 26 броя,
от тях – решени по същество 26 броя, няма изпратени по компетентност. За
периода са останали нерешени 2 преписки.
КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ
По време на проверката бяха проверени произволно избрани
постановления за прекратяване, постановления за спиране на наказателни
производство, както и постановления за отказ за образуване на НП,
протести на АП Пловдив, касационни жалби.
Неподдържани протести от АП Пловдив през 2008 година
ВНОХД № 198/08 г. на АС Пловдив – оправдателна присъда, постановена
от ОС Кърджали, потвърдена от АС, като в мотивите е прието, че
липсва щета от действията на подсъдимия;
ВНОХД № 463/08 г. по описа на ПАС – оправдателна присъда,
постановена от ОС Стара Загора, потвърдена от ПАС –
представителят на АП Пловдив счита, че присъдата е правилна;
ВНОХД № 616/07 г. на ОС Пловдив – протест за увеличаване размера на
наказанието – в с.з. прокурор от АП Т. Тодоров оттегля протеста като
недопустим, предвид направено от представител на ОП Пловдив искане
пред І –ва инстанция;
ВНОХД № 410/07 г. по описа на ПАС – оправдателна присъда,
постановена от Пловдивски окръжен съд, потвърдена от ПАС;
ВНОХД № 243/08 г. по описа на ПАС – оправдателна присъда,
постановена от ОС Стара Загора, представителят на ПАП счита, че от
събраните доказателства не може да се приеме по несъмнен начин, че
подсъдимият виновно е извършил посоченото престъпление;
ВНОХД № 480/08 г. на ПАС, протест за увеличаване на наказанието – в
с.з. представителят на ПАП не поддържа протеста, ПАС намалява
наказанието по жалба на подсъдимия;
ВНОХД № 347/08 г. на ПАС – протест за увеличаване на наказанието, в
с.з. представителят на ПАП не поддържа протеста, присъдата на ОС
Хасково е потвърдена;
ВНОХД № 151/08 г. на ПАС - протест за увеличаване на наказанието, в
с.з. представителят на ПАП не поддържа протеста, присъдата на ОС
Пазарджик е потвърдена;
ВНОХД № 660/08г. на ПАС – делото е образувано по протест на пр. Ал.
Дардов от ОП – гр. Пловдив, с който се иска изменението на присъдата
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по отношение на наложеното условно наказание и налагане на реално
наказание около минимума, предвидено в закона. Прокурор от АП – пр.
Пловдив не поддържа протеста за ефективното наказание и счита, че
мотивите на ОС – гр. Пловдив са правилни. АС – гр. Пловдив
потвърждава присъдата, наложена от ОС – гр. Пловдив.
ВНОХД № 665/08г. на ПАС – делото е образувано по протест на пр. Д.
Махмудиев от ОП – гр. Пловдив. Подсъдимите по делото са били
четирима. Първият е осъден от ОС – гр. Пловдив на осн. Чл. 196а, вр. чл.
196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, пр. 2, и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр.
чл.29, ал. 1, б.”А” и б. „Б”, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 2, ал. 2 от НК и му е
наложено наказание 14 години при условията на „усилено строг режим”
Останалите подсъдими са признати за виновни в помагачество и са
осъдени съответно на 12 г., 10 г. и на 6 г. лишаване от свобода. Със
същата присъда първият подсъдим е оправдан по обвинение в
престъпление по чл. 321, ал. 1 от НК, а останалите подсъдими –
оправдани по обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 2 от
НК.
ОП – гр. Пловдив счита, че присъдата е незаконосъобразна поради
факта, че на двама от подсъдимите не е наложено кумулативно
предвиденото за престъпление по чл. 196а от НК „конфискация на цялото
или част от имуществото на подсъдимия. С оглед бъдеща конфискация е
допуснато обезпечение от РС – гр. Пловдив в хода на ДП, чрез налагане на
възбрана върху недвижим имот за всеки от тях. ОП – гр. Пловдив
предлага на АС – Пловдив да измени присъдата на ОС – гл. Пловдив, като
наложи на подсъдимите конфискация за извършеното от тях
престъпление по чл. 196а НК, като е фиксирала и точно имотите им,
както и да се отмени присъдата в частта й, с която първият подсъдим е
оправдан за извършено престъпление по чл. 321, ал. 1 НК, а останалите
подсъдими да бъдат признати за виновни по повдигнатото обвинение по
чл. 321, ал. 2 от НК. АП – гр. Пловдив не поддържа протеста. Счита, че
съдът правилно не е отнел имущество на подсъдимите и че за
организираната престъпна група се изисква по-висока степен на
организация. Съдът потвърждава присъдата, постановена от ОП – гр.
Пловдив.
ВНОХД № 59/09г. на ПАС – делото е образувано по протест на ОП – гр.
Хасково – прокурор Дарина Славова и постъпила жалба от подсъдимите.
ОП – гр Хасково счита, че присъдата по отношение един от подсъдимите
е необоснована и незаконосъобразна, поради некредитиране на
свидетелски показания на няколко свидетели. Предлага на АС – гр.
Пловдив да отмени присъдата и признае подсъдимият за виновен по
повдигнатите обвинения. АП – гр. Пловдив – прокурор М. Белчева не
поддържа протеста. АС – гр. Пловдив изменя присъдата за двама от
подсъдимите, като намалява наложените наказания.
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Отменени П от ВКП по досъдебни производства през 2008 година
Пр. пр.№ 12988/05 г. по описа на ПАП – С П от 03.07.06 г. прокурор
Т. Тодоров потвърждава П на ОП Стара Загора за прекратяване на ДП.
С П от 10.03.08 г. ВКП отменя двете постановления и връща делото за
доразследване на ОСлС Стара Загора; пр. пр. № 1620/08 г. по описа на
ПАП – С П от 02.10.07 г. прокурор Румен Боев потвърждава П на ОП
Пазарджик за отказ да се образува ДП. С П от 29.10.07 г. ВКП частично
потвърждава, като по отменя по отношение деяние по чл. 308 от НК и
връща с конкретни указания на АП Пловдив; пр. пр. № 855/08 г. по описа
на ПАП – С П от 13.05.08 г. прокурор Тодор Тодоров потвърждава П на
ОП Пловдив за отказ да се образува досъдебно производство по чл. 252 и
255 от НК. С П от 03.07.08 г. ВКП отменя двете постановления и
разпорежда да се образува ДП, образувано е ДП, водено е разследване и с
П от 12.05.09. АП Пловдив потвърждава П на ОП за прекратяване на ДП
– няма данни за постъпила жалба; пр. пр. № 1728/08 г. по описа на ПАП –
С П от 10.11.08 г.прокурор Огнян Урбалов не е разгледал по същество
жалба срещу П на ОП Пловдив, като е приел, че същата е недопустима
поради упражняване на съдебен контрол. С П от 27.11.08 г. ВКП отменя
П на ПАП и дава конкретни указания жалбата да се приеме като сигнал
по чл. 243, ал.3 от НПК и да се извърши служебна проверка по
съществото на спора. С П от 15.12.08 г. ПАП отново потвърждава П на
ОП Пловдив като обосновано и законосъобразно, а с П от 26.01.09 г. ВКП
потвърждава П на ПАП.

Отменени постановления за отказ за образуване на НП във ВКП
Пр. пр. № 1371/07г. по описа на ПАП – С постановление от
26.06.07г. прокурор Т. Тодоров потвърждава резолюция от 29.03.07г. по
пр. пр. № 711/07г. по описа на ОП Хасково за отказ да се образува НП.
Образувана е в ОП Хасково по сигнал на група лица, сред които е бившия
председател на Търговско.промишлената палата – гр. Хасково, в който се
сочат предположения за неуредици при регистрацията на настоящото
ръководство на палатата, като се отправя молба за недопускане на
ХТПП в усвояване на европейски фондове.
С постановление на ВКП от 01.08.08г. прокурор Ст. Кръстанова се
запознава с жалбата на лицата и е установено, че постановленията на
ОП- гр. Хасково и АП – гр. Пловдив са незаконосъобразни. Установено е,
че в жалбата се съдържат данни за конкретно извършени нарушения от
длъжностни лица от ХТПП, по които не е извършена проверка и е
постановена отмяна на постановленията на АП Пловдив и ОП Хасково и
връщане на материалите по делото на АП – гр. Пловдив за сведение и на
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ОП- гр. Хасково за извършване на допълнителна проверка, при която да се
съберат данни във връзка с изложеното в жалбата относно представяне
на документи с невярно съдържание при кандидатстване за финансиране
на ОП АК на ЕС.
Проверени бяха и отменени постановления на АП от ВКП – пр.пр.
№304/08г., пр.пр. № 570/08г., пр.пр. 734/08г., пр.пр. № 535/08г., пр.пр.
№1521/08г., пр.пр. № 2329/08г., пр.пр. № 1695/08г., пр.пр. № 1502/08г.,
пр.пр. № 2101/07 г.
Преписки, образувани през 2008 година по чл. 380 от НПК
Образувани са 3 преписки, а именно:
преписка вх. № 769/08 г. – прокурор Мариян Попов – С резолюция от
29.05.08 г. е отказано изготвяне на предложение по чл. 380 от НПК за
възобновяване на адм. Дело 2457/06 г. на РС Пловдив с мотиви, че не са
налице предпоставките на чл. 70 от ЗАНН. Посочено е, че резолюцията
подлежи на обжалване пред ВКП , не е обжалвана;
преписка вх. № 1651/07 г. – прокурор М. Белчева – С резолюция от
23.07.07 г. е отказано изготвяне на предложение по чл. 380 от НПК. ВКП
с резолюция от 14.11.07 г. отменя отказа и разпорежда допълнителна
проверка. Указано е след искане, отправено от АП до ВКП да се
изслушат вещите лица по дадените по делото експертизи. След
получаване на писмени обяснения от вещите лица отново с резолюция от
22.01.08 г. е отказано изготвяне на предложение за възобновяване на
НАХД № 425/06 г. по описа на РС Асеновград. Резолюцията не е
обжалвана;
преписка вх. № 1841/07 г. – прокурор Ат. Гичев – С резолюция от 20.09.07
г. е отказано изготвяне на предложение за възобновяване на НАХД №
1090/06 г. по описа на РС Хасково с мотиви, че не са налице условията на
чл. 70, б.”в” от ЗАНН, като са обсъдени подробно всички посочени в
искането за възобновяване възражения. С резолюция ВКП връща
преписката с указания, да се извърши проверка по друго водено ДП и да се
установи налице ли са новооткрити обстоятелства. Събрани са
допълнителни доказателства от РП Хасково и проверката е приключила с
П за отказ да се образува ДП за престъпление по чл. 319 от НК. С
резолюция от 06.02.08 г. отново не е уважена молбата за възобновяване,
по жалба се произнася ВКП и е оставена без уважение жалбата срещу
резолюцията на ПАП.
Изготвен е анализ на тези преписки и са направени изводи, че по
принцип решенията на прокурорите са правилни, но са отменени
отказите им поради непълнота на проверките. Препоръчва се за в
бъдеще да се подхожда с по-голямо внимание при решаването на този
вид преписки. Анализът е разгледан на заседание на прокурорите.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
ПО ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, НАБЛЮДАВАНИ ОТ
ПРОУРАТУРИТЕ В ПЛОВДИВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН

Беше извършена проверка относно направените искания за
използване на СРС в Пловдивския апелативен район за периода
01.07.2008г.-30.06.2009 г.
Общо броят на направените искания е 1330, които се разпределят по
съдебни окръзи както следва:
- ОП Пловдив – 596
- ОП Пазарджик – 236
- ОП Стара Загора – 269
- ОП Хасково – 202
- ОП Кърджали – 23
- ОП Смолян – 4
Тези искания са направени по 130 досъдебни производства от общо
новообразувани за целия апелативен район 22 646 ДП, което означава, че
искания са за използване на СРС са направени едва по 0,57% от ДП.
Изготвени са 268 ВДС/по70 ДП/, а от тях 148 ВДС са внесени в
съда/по38 ДП/
Изложените цифри показват, че искания за използване на СРС се
правят по много малко ДП /0,57% от случаите/. По 54% от ДП, по които са
използвани СРС са изготвени ВДС и 54% от тези дела са внесени в съда с
обвинителен акт. Т.е. може да се направи извод, че прокурорите в
Пловдивския апелативен район не са правили излишни искания за
използване на СРС и ефективността е сравнително висока /54% от делата с
изготвени по тях ВДС са внесени в съда с ОА/.
КОНСТАТАЦИИ

- Организацията на работата по воденето на книгите и регистрите е много
добро, те са прегледни и съдържат всички графи, необходими за
проследявяне движението на преписките и делата, отбелязват се
своевременно всички факти и обстоятелства;
- Извършените тематични проверки и ревизии, организирани от АП
Пловдив се отразяват позитивно на взаимодействието на прокуратурите и
на повишаване на професионалната подготовка на прокурорите, както и
на разпространението на добрите практики, свързани с правилното
приложение на материално-правните и процесуалните норми;
- Работата на прокурорите в АП Пловдив по възложените преписки е на
много високо ниво, всички преписки са решени в предвидените в НПК
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срокове, актовете на прокурорите са добре мотивирани и показват
задълбочена работа по тях;
- Изготвените анализи от АП на върнатите дела от съдилищата и на
постановените оправдателни присъди обобщават допуснати пропуски от
отделните прокуратури и допринасят за своевременното им отстраняване
и за по- голяма дисциплина и прецизност при внасяне на обвинителни
актове. Положителна е тенденцията за намаляване на броя на върнатите
ОА, както и на постановените оправдателни присъди;
- Въведената деловодна програма, която се ползва от прокуратурите в
гр. Пловдив дава възможност да се получи справка по движението на
всяка преписка в най-кратък срок и по най-различни показатели, напр. №
на преписка или име на прокурор или име на обвиняем, № на досъдебно
производство.
- Работата по гражданско съдебния и административно съдебния
надзор също е на много високо ниво, положителна е практиката да се
изготвят аналитични справки за причините, довели до образуване на дела
по ЗОДОВ и набелязване на мерки за подобряване дейността на
разследващите органи и прокурорите с цел недопускане на пропуски,
които дават основание впоследствие за предявяване на искове срещу
Прокуратурата.
- Като цяло може да се обобщи, че административната дейност от
страна на ръководството на АП гр. Пловдив е на много високо ниво.
Трябва да се отбележи и методическото ръководство по отношение на
окръжните и районните прокуратури в апелативния район, което се
отразява в множество заповеди, които на практика запълват повечето
празноти в НПК и ЗСВ и създават много добри практики в работата на
всички прокурори в района.

23.11.2009г.
София

Инспектор:
/Ясен Тодоров/
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