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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.
ПЛОВДИВ
В периода 28 септември - 06 ноември 2009г. на основание заповед №
246/07.09.2009 г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната
програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на
Окръжна прокуратура гр.Пловдив. Проверката бе извършена от
проверяващ екип в състав - инспектор Ясен Тодоров и експерти
Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова.
Проверката беше извършена на място - в сградата на Окръжна
прокуратура гр. 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. - 31.12.2008 г. и първото
шестмесечие на 2009 година.
За проверявания период в прокуратурата са работили общо 23
прокурори, а именно - Андрея Атанасов - административен ръководител и
прокурорите Марин Пелтеков – зам. окръжен прокурор, Божидарка Попова
– зам. окръжен прокурор, Росен Каменов, Виктор Янков, Димитър
Панайотов, Тодор Павлов, Емилия Петкова, Николай Найденов, Димитър
Махмудиев, Албена Георгиева, Йоаким Цветков, Стефани Черешарова,
Борис Тошев, Георги Георгиев, Александър Дардов, Сава Петровкомандирован от 01.12.2008г. във ВКП, Ваня Груева, Георги Пенев, Елена
Богданова, Петър Белчев, Петко Минев и Събина Христова.
Реално през 2008 г. са работили 22 прокурори. През м. април на 2009
г. административният ръководител е назначен за Апелативен прокурор на
гр.Пловдив, а през м. юни за административен ръководител на ОП гр.
Пловдив е назначен Иван Даскалов, досегашен административен
ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик. В момента на

проверката има 3 незаети щатни бройки за прокурор, като общият брой по
щат е увеличен.
Общият брой служители в ОП гр. Пловдив за 2008 г. е 18 души, а
конкретно заетите длъжности са: съдебен администратор І степен– 1бр.;
административен секретар - 1 бр.; системен администратор І степен – 1бр.;
младши специалист компютърна обработка данни – 1бр.; компютърен
оператор, изпълняващ деловодни функции - 6 бр.; съдебни секретари - 4
бр.; съдебен архивар – 1 бр.; куриер – 1 бр.; шофьор – 1 бр.; призовкар –
1бр. През 2009 година общият брой по щат на служителите е 19, и към края
на първото шестмесечие има 2 незаети щатни бройки.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Организационното и административно ръководство в Окръжна
прокуратура гр. Пловдив от 11.06.2009г.се осъществява от прокурор Иван
Даскалов.
ОП гр. Пловдив се помещава в една сграда с АП Пловдив и РП
Пловдив.
В ОП – гр. Пловдив през 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 по определени групи дела. След
встъпване в длъжност на новия административен ръководител са издадени
няколко заповеди, с които се регламентира натовареността в отделните
групи, както и е извършено обединяване на прокурорите по време на
ползване на годишните отпуски и процента натовареност поради
командироване на един от прокурорите от РП в ОП Пловдив.
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 ОП 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,
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 книга за съдебните заседания, а по
указания на ВКП се водят – 10 бр. регистри, дневници и книги.
Всички книги се водят съгласно изискванията, прегледно се
попълват графите, книгите са прономеровани и прошнуровани, с подпис и
печат на прокуратурата.В книгата за веществени доказателства , същите се
описват върху листи, които се залепят в самата книга. Не се посочва името
на служителя, който приема и съответно предава веществените
доказателства, а се поставя само подпис, което е в нарушение на
изискванията на ПОДАРБ.
След влизане в сила на новия ПОДАПРБ е издадена Заповед № ОП66/02.09 г., с която е разпоредено къде да се съхраняват веществените
доказателства, въвеждане на Регистрационен дневник, закупуване на
лични метални печати и т.н., т.е.организационно тази дейност и дейността
по унищожаване на ВД е съобразена с новите изисквания.
На електронен носител се водят 5 броя книги, регистри и дневници.
През отчетния период не са образувани дисциплинарни
производства, а на 14.12.2007г. е внесено предложение до Главния
прокурор за поощряване на четирима прокурори , а именно - Божидарка
Попова, Марин Пелтеков, Ваня Груева и Николай Найденов.
През 2008 година са извършени 4 комплексни ревизии на районните
съдилища в окръга за дейността им през 2007 година.
През проверявания период - 2008 година прокурорите и съдебните
служители в ОП гр. Пловдив са участвали в 32 семинара, международни и
национални конференции и работни срещи, а през периода януари – юни
2009 година в 24 такива мероприятия.
През първото шестмесечие на 2009 година са извършени 4
комплексни ревизии на районните съдилища в окръга, като е проверена
дейността им за 2008 година.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ПРЕПИСКИТЕ

През 2008г. в Окръжна прокуратура Пловдив са постъпили общо
867 бр. преписки, от които 479 бр. са новообразувани и 388 са останали
от предходни периоди
От тях са решени общо 479 бр., от които с откази за образуване на
досъдебно производство – 317 бр. От тези откази 77 броя преписки са
обжалвани, 67 бр. са потвърдени, 9 бр.са отменени и 1 бр. е частично
потвърден.
Необжалваните откази са общо 240 броя. За периода са образувани
162 досъдебни производства, а изпратените по компетентност преписки
са общо 303 броя.

Инстанционните решения на АП по преписки на ОП са общо 292 бр.,
от тях отменените са 54 бр., а потвърдените – 238 броя.
Инстанционните решения на ОП по преписки на РП са общо 603 бр.,
от тях – 132 преписки общо са отменени, 455 бр. са потвърдени и 16
броя са частично отменени и изменени. Няма инстанционни преписки,
нерешени в месечен срок.
Останали са общо 218 нерешени преписки от образуваните през
проверявания период, като от тях 57 броя не са върнати от МВР, а 137
са при прокурор за решаване към края на 2008 година и са в срок.
От образуваните в предходни периоди преписки са останали
нерешени 21 броя, като всички са възложени за проверка на разследващ
орган.
В Окръжна прокуратура гр. Пловдив през 2008 година са
наблюдавани 25 преписки на специален надзор съгласно т. 5 от Заповед
№ ЛС – 2184/30.05.2007г. на Главния прокурор на Република България
и от тях една преписка е прекратена, 1 брой е спряна 11 бр. са
приключени, 11 бр. са неприключени при разследващ орган и една
преписка е приключена от разследващ орган и е за решаване при
прокурор.
През 2009 година са решени общо 254 бр., от които с откази за
образуване на досъдебно производство – 175 бр. От тези откази 32 броя
преписки са обжалвани, 25 бр. са потвърдени, 5 бр.са отменени, 1 бр. е
частично отменен и 1 бр. е изменен. През 2009 година са образувани 79
досъдебни производства.
Инстанционните решения на ОП по преписки на РП
за
наблюдавания период на 2009 година са общо 258 бр., от тях – 55
преписки общо са отменени, 203 бр. са потвърдени. Няма
инстанционни преписки, нерешени в месечен срок.
Останали са общо 198 нерешени преписки от образуваните през
проверявания период, като от тях 54 броя не са върнати от МВР, а 109
са при прокурор за решаване към края на м. юни 2009 година и са в
срок.
От образуваните в предходни периоди преписки са останали
нерешени 13 броя, като всички са възложени за проверка на разследващ
орган или са при прокурор за произнасяне в срок.
В Окръжна прокуратура гр. Пловдив през 2009 година са
наблюдавани 13 преписки на специален надзор съгласно т. 5 от Заповед
№ ЛС – 2184/30.05.2007г. на Главния прокурор на Република България
и от тях 6 бр. са неприключени при разследващ орган или по други
причини, по една преписка е образувано ДП и 6 бр. са приключени от
разследващ орган и са за решаване при прокурор в законовия срок.

ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ
ПРОИЗВОДСТВА В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЛОВДИВ
НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2008 г. общо –
995 бр., от тях – образуваните през проверявания период са 448 бр., а
образуваните в предходен период са 537 бр. В Окръжна прокуратура
Пловдив през проверявания период са наблюдавани 8 броя бързи и 2 бр.
незабавни производства.
НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2009 г. общо
– 586 бр., от тях – образуваните през проверявания период са 218 бр., а
образуваните в предходен период са 366 бр. В Окръжна прокуратура
Пловдив през проверявания период е наблюдавано 1 бързо производство и
1 бр. незабавно производство.
ПРИКЛЮЧЕНИ ДП от разследващ орган ДП и решени през 2008г. в
предвидените в НПК срокове са общо 744 броя.
В края на проверявания период 30 броя досъдебни производства са
приключени от разследващия орган и се намират за произнасяне при
прокурор, като само 3 броя са извън месечния срок.
От наблюдаваните бързи производства по 8 бр. разследването е
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК и по 6 бр. е постановено
разследването да се извърши по общия ред.
През 2008 г. са наблюдавани 2 броя незабавни производства, по които
разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК.
1 ДП е изпратено на разследващ орган на основание чл. 242, ал.2 от
НПК през проверявания период.
ПРИКЛЮЧЕНИ ДП от разследващ орган ДП и решени през 2009г. в
предвидените в НПК срокове са общо 326 броя.
В края на проверявания период 34 броя досъдебни производства са
приключени от разследващия орган и се намират за произнасяне при
прокурор, като 4 броя са извън месечния срок.
СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2008 година
са общо 160 бр. , от тях срещу неизвестен извършител - 109 бр. и срещу
известен извършител 51 бр., възобновените наказателни производства са
общо 305 бр. и от тях 216 са срещу неизвестен извършител и 89 бр. са
срещу известен извършител.
СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2009 година
са общо 105 бр. , от тях срещу неизвестен извършител - 74 бр. и срещу
известен извършител 31 бр., възобновените наказателни производства са
общо 107 бр. и от тях 69 са срещу неизвестен извършител и 38 бр. са
срещу известен извършител.

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2008
г. са общо 331 бр., от тях - 45 броя са срещу известен извършител и 286
броя са срещу неизвестен извършител. 64 бр. са обжалвани пред съд и 61
броя са потвърдени, а 3 бр. са отменени. Пред по-горна прокуратура са
обжалвани 4 броя НП и 3 броя са отменени.
От посочените досъдебни производства 190 броя са прекратени
поради изтекла давност.
През проверявания период са изготвени общо 308 броя искания от
разследващия орган до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за
удължаване на срока. Общо направените искания за удължаване на срока
на разследване до по-горестоящата прокуратура са 192 броя и всички са
уважени. Исканията, направени до Главния прокурор на Република
България за удължаване на срока са 103 броя и всички са уважени.
ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2009
г. са общо 91 бр., от тях - 23 броя са срещу известен извършител и 68 броя
са срещу неизвестен извършител, 2 бр. са обжалвани пред съд и са
отменени. Пред по-горна прокуратура са обжалвани 5 броя НП и са
отменени.
От посочените досъдебни производства 43 броя са прекратени
поради изтекла давност.
През 2009 година период са изготвени общо 256 броя искания от
разследващия орган до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за
удължаване на срока, като от тях 237 бр. са уважени. Общо направените
искания за удължаване на срока на разследване до по-горестоящата
прокуратура са 195 броя и всички са уважени. Исканията, направени до
Главния прокурор на Република България за удължаване на срока са 75
броя и всички са уважени.
През 2008 година прокурорите в ОП Пловдив са внесли в съда
общо 198 прокурорски акта. От тях, внесените обвинителни актове са
179 броя, 14 броя са предложенията за споразумение и са внесени 5
предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание.
От внесените актове за допълнително разследване от съда са върнати
20 дела, като от тях 11 бр. са върнати с разпореждане на съда и 9 броя са
върнати с определение. Общо от съда по обвинителен акт по общия ред
през 2008 г. са решени 59 дела, като по 55 бр. са постановени осъдителни
присъди, постановени са 4 оправдателни присъди, които са протестирани и
само един протест е уважен. От постановените осъдителни присъди по
общия ред 46 бр. не са протестирани, а 9 са протестирани. 6 протеста не са
уважени, 1 е уважен, 1 е частично уважен и по един протест няма
произнасяне.

По 50 от внесените с обвинителен акт дела е постигнато
споразумение в хода на съдебното следствие.
По реда на глава ХХVІІ от НПК – чл. 371 и сл. от НПК са
постановени 72 осъдителни присъди, като 66 от тях не са протестирани и 6
броя за протестирани. От тях, 2 протеста са уважени, 1 е частично уважен,
2 са неуважени и има 1 протест, по който няма произнасяне поради
отлагане на делото. Няма постановени оправдателни присъди по реда на
глава ХХVІІ от НПК.
От внесените в съда 14 споразумения за решаване на делото по реда
на чл. 381 от НПК 11 броя са одобрени от съда и 3 предложения не са
одобрени. Всички 5 внесени предложения по реда на чл. 375 от НПК са
одобрени от съда.
През 2008г. са подадени 6 касационни протеста, като от тях 2
протеста към момента на изготвяне на справката не са разгледани, 2 са
уважени и два не са уважени.
През 2008 година прокурори от Пловдивска окръжна прокуратура са
участвали в 1194 съдебни заседания по наказателни дела, като от тях 914
са участията в първоинстанционни дела и 280 са участията във въззивни
дела.
През 2008 година са приведени в изпълнение общо 252 присъди, от
които една присъда не е приведена в срок и по три присъди е отложено
изпълнението на наказанието.
През проверявания период прокурори от ОП Пловдив са участвали в
246 заседания по граждански дела и са предявени общо 18 броя
граждански иска.
В административни дела прокурорите от ОП Пловдив са участвали
по делата, където участието им е предвидено по закон в 521 броя дела, а по
преценка на прокурора участията им са 2397 броя, като посочената цифра е
броят участия в съдебни заседания, предвид отлаганията на делата.
През първото шестмесечие на 2009 година прокурорите в ОП
Пловдив са внесли в съда общо 97 прокурорски акта. От тях, внесените
обвинителни актове са 85 броя, 9 броя са предложенията за споразумение,
и са внесени 3 предложения за освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание, като от тях едно предложение
по чл. 78а от НК е върнато от съда.
От внесените актове за допълнително разследване от съда са върнати
6 дела, като от тях 4 бр. са върнати с разпореждане на съда и 2 броя са
върнати с определение. Общо от съда по обвинителен акт по общия ред
през 2009 г. са решени 35 дела, като по 32 бр. са постановени осъдителни
присъди, постановени са 3 оправдателни присъди, които са протестирани и
само един протест е уважен, едно от делата е върнато и по един от
протестите няма произнасяне – насрочено е съдебно заседание. От

постановените осъдителни присъди по общия ред 26 бр. не са
протестирани, а 6 са протестирани. 1 протест е частично уважен, 2
протеста не са уважени и по 3 протеста няма произнасяне.
По 35 от внесените с обвинителен акт дела е постигнато
споразумение в хода на съдебното следствие.
По реда на глава ХХVІІ от НПК – чл. 371 и сл. от НПК са
постановени 41 осъдителни присъди, като 40 от тях не са протестирани и 1
присъда е протестирана , като няма произнасяне по нея към момента на
изготвяне на справката. Няма постановени оправдателни присъди по реда
на глава ХХVІІ от НПК.
От внесените в съда 9 споразумения за решаване на делото по реда
на чл. 381 от НПК 8 броя са одобрени от съда и 1 предложение не е
одобрено. От внесените 3 предложения по реда на чл. 375 от НПК, едно е
върнато от съда, едно е одобрено и по едно дело е постановено
оправдателно решение.
През 2009 г. са подадени 3 касационни протеста, като от тях 1
протест към момента на изготвяне на справката не е разгледан и два не са
уважени.
През 2009 година прокурори от Пловдивска окръжна прокуратура са
участвали в 437 съдебни заседания по наказателни дела, като от тях 369 са
участията в първоинстанционни дела и 68 са участията във въззивни дела.
През 2009 година са приведени в изпълнение общо 131 присъди, от
които 4 присъди не са приведени в срок.
През проверявания период прокурори от ОП Пловдив са участвали в
137 заседания по граждански дела и са предявени общо 6 броя граждански
иска.
В административни дела прокурорите от ОП Пловдив са участвали
по делата, където участието им е предвидено по закон в 355 броя дела, а по
преценка на прокурора участията им са 1189, като посочената цифра е
броят участия в съдебни заседания, предвид отлаганията на делата.
Организацията на дейността по водене на статистиката е съгласно
указанията на ВКП.

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА И ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ
По време на проверката бяха проверени произволно избрани
наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за
прекратяване, постановления за спиране на наказателни производства,
както и постановления за отказ за образуване на НП.

Спрени дела срещу известен извършител:
Пр. пр. № 300/01 г. по описа на ОП Пловдив / сл.д. № 1761/03 г. на
ОСлС Пловдив – наблюдаващ прокурор Д. Панайотов – образувано с П от
31.10.03г. за престъпление по чл. 252, ал.1 НК вр. с чл. 26 от НК. С П от
19.10.04 г. е прекратено наказателно производство поради
несъставомерност на деянието. С П от 09.07.08 г. на АП Пловдив по
тяхна пр. пр. 1187/08 е отменено П
за
прекратяване
като
незаконосъобразно и необосновано и е указано да не се прилага чл. 26, ал. 1
от НК. Делото е върнато за изпълнение на указанията. Делото е
изпратено в ОСлС Пловдив за извършване на следствени действия, искано
е удължаване на срока своевременно и е получено такова, изготвен е план
за разследване от следовател С.. С П от 13.10.08 г. е СПРЯНО, поради
неустановяване на извършителя, поискано е обявяване за издирване,
изпратено е писмо до МВР за принудително довеждане, получен е № на
телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ. При установяването на
издирваното лице, производството е възобновено, извършен е разпит и с
П от 03.08.09 г. делото отново е спряно за издирване на свидетели
очевидци за срок от една година. На 05.10.09 г. е изискана справка за
проведените мероприятия по издирването на лицата.
Пр. пр. № 2934/02 г. на ПОП взето на специален отчет / сл.д. №
311/03 г. по описа на ОСлС Пловдив – наблюдаващ прокурор Св. Лазаров –
образувано с П от 04.03.03 г. срещу синдик на търговско дружество /в
несъстоятелност/, направено е искане до РС Първомай на осн. чл. 156, ал.
3, вр. ал. 2 и чл. 47 от НПК за налагане на запор върху движими вещи и
възбрана върху недвижими имоти, наложена е забрана за напускане
пределите на страната. От делото са отделени материали и е внесен ОА
при условията на чл. 217а вр. с чл. 268, ал. 3 от НПК. Поради
невъзможност за задочно гледане на делото по останалите текстове
производството е спряно с П от 31.12.03 г. Лицето срещу което се води
разследването не е привлечено като обвиняем поради напускане на
страната, обявено е за ОДИ с телеграма. С постановление на водещия
разследването от 05.10.07г. в присъствие на служебен защитник са
повдигнати задочно обвинения по чл. 283а, т.1 вр. с чл. 282, ал.1 вр. с чл.
26, ал. 1 от НК и по чл. 311, ал.1 от НК. С постановление от 18.10.2007 г.
на основание чл. 64, ал.2 от НПК по отношение на обвиняемата е
постановено задържане за срок от 72 часа, а на 14.12.07г. е издадена
ЕЗА. Заповедта не е изпълнена поради неоткриването на обвиняемата.
Последното постановление е от 04.03.08г. но прокурор М . Пелтеков за
спиране на НП. Делото се съхранява в ОП Пловдив, изисквани са справки
по издирването от водещия разследването, изготвен е план на следствени
действия.

Пр. пр.№1004/07г. по описа на ОП- гр. Пловдив.Сигналът е подаден
до ОП- гр. Пловдив от ТД на НАП- гр. Пловдив за извършена ревизия на
търговско дружество.Установено е, че дружеството е приспаднало
данъчен кредит по фактури на доставчици, които при извършена
проверка не са били открити на адреса им. Образувано е наказателно
производство за извършено престъпление по чл. 255, ал.1, пр.2, вр.чл.2,
ал.1 и ал.2 от НК и по чл.313, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК. С постановление
от 21.02.07г. прокурор В. Груева от ОП- гр. Пловдив е възложила
извършването на проверка с дадени указания и срок за изпълнение 30 дни.С
постановление от 07.08.07г. прокурор В. Груева образува ДП за извършено
престъпление по чл. 255, ал.1, пр.2, вр.чл.2, ал.1 и ал.2 от НК. На 24.08.07г.
прокурор В. Груева е уведомила КУИППД по реда на чл.21, ал.1, вр. чл.3,
ал.7, т.17 от ЗОПДИППД. Изготвен е календарно – оперативен план от
разследващия орган. Изготвени са искания за удължаване на срока на
разследване и срокът е удължен. С постановление от 18.02.08г. НП е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 за издирване на свидетел. Лицето е
обявено за ОДИ с мярка „Установяване на адрес”. С постановление от
06.02.09г. прокурор В. Груева е възобновила ДП, като са дадени указания,
делото да се докладва на наблюдаващия прокурор преди предявяване на
разследването. Срокът на разследването е удължаван още веднъж. С
постановление от 27.08.09г. прокурор В. Груева отново спира ДП за
издирване на свидетели, управители на дружества, като е указано да се
уведомят:Министъра на финансите, ОСлС- гр. Пловдив, ОД на МВР гр.
Пловдив и А.М. До момента на проверката, свидетелите не бяха издирени.
Пр. пр.№6372/05г. по описа на ОП- гр. Пловдив, ДП №78/06г. по
описана РПУ-МВР-гр.Пловдив. Делото е взето на специален отчет. ДП е
образувано с постановление от 28.07.06г. на ОП- Пловдив за извършено
престъпление по чл.257, ал.1, пр.1, вр. чл. 255, ал.1, пр.22 вр. чл. 26, ал.1 от
НК и за престъпление по чл.257, ал.1, пр.1, вр. чл.256, ал.1 от НК. С писмо
от 10.08.06г. на ОП- гр. Пловдив, прокурор П. Богданова е уведомила
КУИППД по реда на чл.21, ал.1, вр. чл.3, ал.7, т.17 от ЗОПДИППД за
образуваното НП.
Направено е искане от 13.11.06г. от прокурор
В.Груева до АП- гр. Пловдив за продължаване на срока на разследване,
считано от 27.11.06г. Направено е второ искане от 19.01.07г. от ОП- гр.
Пловдив чрез АП- гр. Пловдив до Гл. прокурор за продължаване на срока
на разследване, считано от 27.01.07г. с 2м. В процеса на разследването са
направени своевременно искания за удължаване на срока на разследване. С
постановление от 07.10.08г.-прокурор Ал. Дардов от ОП- гр. Пловдив
спира ДП №78/06г. по описа на РПУ-МВР-гр.Пловдив за издирване на
свидетел. След това НП е възобновено и на 10.04.09г. с постановление
прокурор Ал. Дардов от ОП- гр. Пловдив спира отново ДП №78/06г. по
описа на РПУ-МВР-гр.Пловдив за издирване на свидетел, поради

напускане пределите на страната. До момента на проверката извършена
от ИВСС, свидетелят не беше издирен.
Пр. пр. №8375/06г. по описа на ОП- гр. Пловдив,дознание №836/07г.
по описа на ОД-МВР-гр.Пловдив, дозн.№911/2005г., сектор ИП-ОДП-гр.
Пловдив, пр.пр. 7383/05г. по описа на РП-гр.Пловдив. С постановление от
26.09.05г. от РП- гр. Пловдив-прокурор Ив. Перпелов е възложено
извършването на проверка за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С
постановление за отделяне на материалите и използването им по
компетентност, прокурор Д.Начева отделя ДП. №911/2005г., сектор ИПОДП-гр. Пловдив-материалите по ревизионен акт №1602592/27.07.06г. – 3
тома в оригинал да се заведат в РП- гр. Пловдив като преписка под нов
номер. С постановление от 18.02.08г. пр. Н. Каменов – зам. окр. Прокурор
в ОП- гр. Пловдив образува ДП срещу известен извършител при условията
на продължавано престъпление като с 12 деяния, които се осъществяват
поотделно по един и същи състав на едно и също престъпление,
извършено през непродължителни периоди от време избегнал плащането
на данъчни задължения в особено големи размери-111 542 лвпрестъпление по чл. 257, ал.1, пр.1 от НК /отм./ вр. чл. 255, ал.1, пр.2 от
НК/изм./вр. чл.2, ал.1 и ал.2 от НК. Направени са искания за удължаване
срока на разследване с 4м., считано от 18.04.08г., последвано от искане за
удължаване от 6 м., считано от 18.08.08г. С постановление от 16.03.09г.
Р. Каменов от ОП-гр. Пловдив спира НП поради невъзможност лицето,
спрямо което е образувано ДП да бъде призован и уведомен. Обявен е за
ОДИ. До момента на проверката извършена от ИВСС, не беше издирен.
Пр. пр.№ 7550/06г. по описа на ОП-гр. Пловдив, сл.д. 349/06г. – на
специален отчет-наблюдаващ прокурор – пр. Ем. Петкова-образувано за
извършено престъпление по чл. 354а, ал.2, пр.1 от НК– международен
трафик на наркотици.С постановление от 22.12.06г. пр. Ем. Петкова прокурор при ОП- гр. Пловдив, на основание чл.208, ал.1 от НПК –
съобщение от МВнР, препратено на ОП- гр. Пловдив от ВКП- законен
повод- за извършено престъпление на български граждани в
чужбина/Коста Рика/ и достатъчно данни по чл.211, ал.1 от НПК
образува ДП срещу извършителите, затова дали на 23.08.06г. на
международното летище Сан Хосе в Коста Рика в съучастие като
съизвършители, без надлежно разрешително са придобили и държали
високорисково вещество в голямо количество- престъпление по чл. 354а,
ал.2, пр.1, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.2, ал.2 от НК. На основание чл.194, ал1, т.3
от НПК е постановено разследването да бъде извършено от следовател
от НСлС.Направено е искане за удължаване срока на разследването,
разпитани са 4-ма свидетели, близки роднини на всяко едно от 4-те лица,
срещу които е образувано НП./паралелно с това в Коста Рика/Направено
е искане за правна помощ и придружаващите я документи, с които се
иска на принципа на взаимност от правосъдните власти на Коста Рика

преписа от всички документи от воденото там в Наказателния съд в гр.
Алахуела наказателно производство-протоколи за огледи, експертизи,
протоколи от разпитите на 4-мата обвиняеми български граждани,
протоколи от разпити на свидетели.Впоследствие срока на
разследването е удължаван няколкократно. С постановление от
15.06.07г. пр. Ем. Петкова спира НП, тъй като 4-те лица, срещу които е
образувано ДП се намират на мястото за лишаване от свобода в Коста
Рика. След като е получен пълен превод на материалите, извършен чрез
ВКП на РБ, отдел Международно правно сътрудничество, с
постановление от 17.04.07г. делото е възобновено за извършване на
допълнителни процесуално – следствени действия. Впоследствие с
постановление от 20.11.08г. пр. Ем. Петкова отново спира НП, тъй като
4-те лица, срещу които е образувано ДП продължават да се намират на
мястото за лишаване от свобода в Коста Рика.
Проверени бяха и: пр. пр. №7722/04г. по описа на ОП- гр. Пловдив,
сл.д. №1363/05г. по описа на ОСлС- гр. Пловдив- делото е на специален
отчет. Делото е образувано по сигнал на ТД на НАП – гр. Пловдив за
извършена ревизия от НАП, следва отказ от данъчен кредит. Лицето
срещу което е била извършената ревизия е декларирал отрицателен
финансов резултат от 17 856,04лв., а установеният от ревизията
резултат е положителен в размер на 69 629, 02 лв. С постановление от
14.01.09г. прокурор Ваня Груева спира НП за издирване на лицето П.Б.,
което е обявено за ОДИ с телеграма №21378/03г. – ДНСП –гр. София за
извършено деяние по см. Чл. 257, ал.1, вр. чл.255, ал.1, т.2 НК. Указано е
постановлението за спиране на НП да се изпрати на Министъра на
финансите, пр. пр.2552/96г. по описа на ОП- гр. Пловдив, сл. д.№110/96г.
по описа на ОСлС- гр. Първомай за извършено престъпление по чл.115 от
НК срещу неизвестен извършител, което впоследствие е спряно и
възобновено срещу руски гражданин, който с постановление от 20.05.96г.
е привлечен като обвиняем. НП е спряно за издирване на обвиняемия.На
14.01.2003г. прокурор Албена Георгиева е дала допълнителни указания до
ОСлС- Пловдив и съответно до ТСО- гр. Първомай. С писмо от 01.12.03г.
пр. П.Богданова от ОП- гр. Пловдив изисква сл.д. №110/96г. по описа на
ТСО-гр. Първомай и с писмо до ТСО-гр. Първомай установява, че не са
изпълнени указанията и е даден срок до 27.02.04г. да се вземат мерки за
приключване на разследването. Материалите по делото, с постановление
от 14.07.04г. са изпратени за изготвяне на следствена поръчка до
Руската федерация. Следва спиране на разследването от 21.02.05г. до
получаване материалите от следствената поръчка. Получени са
материалите от Руската федерация и НП е възобновено като са дадени
указания за извършване на допълнителни ПСД. С постановление от
16.05.06г. за частично прекратяване и спиране на НП прокурор Б.Тошев
от ОП- гр. Пловдив е прекратил НП за престъпление по чл.115 НК,

поради недоказаност на обвинението и по чл.294, ал.1 от НК, поради
изтекла давност на наказателното преследване. НП се спира срещу
неизвестен извършител. Постановлението е обжалвано от родителите
на пострадалия. АП- гр. Пловдив потвърждава постановлението на ОПгр. Пловдив. Родителите отново обжалват постановлението пред ВКП.
С
постановление от 03.07.07г. пр. Ем Иванов от ВКП отменя
постановлението на ОП- гр. Пловдив в частта , в която НП е прекратено
частично срещу В.Павлов и постановлението на АП- гр. Пловдив, с което
е потвърдено постановлението на ОП и потвърждава постановлението
на ОП- гр. Пловдив, с което е прекратено частично НП срещу едно от
лицата за извършено престъпление по чл.294, ал.1 от НК, поради изтекла
давност и възобновява ДП №110/96г. Постановлението на ВКП е
изпратено на пострадалите. Отново са изготвени 3 искания до Гл.
прокурор за удължаване на срока на разследването с по 6м. и едно искане
за 3м. Приложен е план за разследването. Пр. Б.Тошев от ОП- гр. Пловдив
е дал указания до ОСЛС-гр. Пловдив за разследване, обв. Павлов с
телеграма №999/13.04.1993г. е обявен за ОДИ.- изискана е справка за
резултата от ОДИ, на 07.11.08г. пр. Тошев изисква делото ведно с плана
на разследването. Приложен план за разследване по месеци. Направено е
искане от 20.11.08г. на ОП- гр. Пловдив чрез АП- гр. Пловдив до Гл.
прокурор за съществени предпоставки /предвид допълнително получените
материали от Руската федерация, както и с оглед събраните до
момента доказателства по делото/ за трансфер на ДП в Руската
федерация на осн. Чл. 479 НПК. С постановление от 30.04.09г. пр. Тошев
спира НП поради отсъствие на 4-ма руски граждани от страната. До
момента на проверката извършена от ИВСС, лицата не бяха издирени.
Проверени бяха още – пр. пр. № 7798/04 г., досъдебно производство
№ 899/06 г. – на специален отчет – набл. прокурор Н. Найденов, Б. Попова
– няколкократно спирано и възобновявано поради отсъствие на свидетел
и обвиняем, разпоредено е на разследващия орган ежемесечно да изпраща
справки по проведените издирвателни мероприятия, още с образуването е
изпратено писмо до КУИППД по реда на чл. 21, ал.1, вр. с чл. 3 от
ЗОПДИППД; пр. пр. № 4728/05 г. на ПОП, сл.д. № 1866/05 г. на специален
отчет при ВКП – набл. прокурор Ваня Груева - няколкократно спирано и
възобновявано, поради изтичане на 1 годишен срок за издирване на
свидетели очевидци; пр. пр. № 2331/05 г. специален отчет – набл.
прокурор Н. Найденов няколкократно спирано и възобновявано, поради
изтичане на 1 годишен срок за издирване на свидетели очевидци, последно
П за спиране от 02.04.09 г. ежемесечни справки за издирвателни
дейности; пр. пр. № 2426/07г. наблюдаващ прокурор Дардов / ДП № 359/07
г. по описа на сектор ИП, П за спиране от 20.06.08 , лицето е обявено за
ОДИ, посочен № на телеграмата; пр. пр. № 7728/04 г. по описа на ПОП,
/сл.д.№ 1314/05 г. на ОСлС Пловдив/, специален отчет, наблюдаващ

прокурор Найденов - няколкократно спирано и възобновявано,
своевременно са правени искания за удължаване на срока, изисквани са
справки за проведени издирвателни действия, получавани са справки от
разследващия орган; пр. пр. № 3992/05 г. / сл. д. № 8 /06 г. прокурор Ваня
Груева – изпратено уведомление до КУИППД, правени са своевременни
искания за удължаване на срока, изготвяни са справки - няколкократно
спирано и възобновявано, поради изтичане на 1 годишен срок за издирване
на свидетели очевидци; пр. пр. № 1656/04 г. / сл. д. № 1729/04 г./ на
специален отчет – набл. прокурор Сава Петров, спряно поради
неустановяване на лицето, срещу което е образувано досъдебно
производство, посочен е № на телеграмата, с която е обявено за ОДИ,
изготвяни са справки за хода на разследването, изпращани уведомителни
писма до ВКП.
Отменени постановления за прекратяване от горестояща
прокуратура
За 2008 година – пр. пр. № 2434/07 г. прокурор Д. Панайотов –
отменено П за прекратяване, което е потвърдено от ПАП от ВКП с П
15.10.08 г. Делото е върнато за доразследване, след което е постановено
ново П за прекратяване поради несъставомерност на деянието по чл. 257,
ал.1, пр.1 вр. с чл. 256, вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 26, ал.1, вр. с чл. 2, ал.1 от НК.
Изпратено е по компетентност на РП Пловдив за преценка за наличие на
престъпление по чл. 227б, 308 и 313 от НК.
Пр. пр. № 3857/07 г. прокурор Д. Панайотов – образувано досъдебно
производство по чл. 257, ал.1 вр. с чл. 255, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 е чл. 2, ал.1
от НК. С П от 27.03.08 г. прекратено ДП поради липса на субективен
елемент. По жалба на Директора на ТД НАП АП Пловдив отменя П за
прекратяване, разпорежда допълнително разследване, внесен ОА и е
образувано НОХД № 1810/08 г. по описа на ПОС – постановена е присъда,
която е влязла в сила.
Пр.пр. № 4340/05г. по описа на ОП- гр. Пловдив. С постановление от
12.08.05г. М. Буюклиева – зам. Окръжен прокурор образува предварително
производство по повод сигнал на Агенцията за финансово разузнаване. В
преписката се съдържат данни за извършено престъпление по чл. 253,
ал.1 от НК. Дадени са указания за разследване . С писмо от 07.10.05г. до
Директора на НСлС пр. Буюклиева изисква справка за разследването и
срока на приключване на делото. От 28.04.06г. от НСлС е изготвена
молба до съдебните власти на Германия за оказване на правна помощ . С
постановление от 03.01.08г. прокурор В. Груева от ОП- гр. Пловдив
прекратява НП. Постановлението за прекратяване е потвърдено от АПгр. Пловдив. С постановление от 23.03.09г. прокурор Н .Соларов от ВКП
отменя като необосновано и незаконосъобразно постановлението на ОП

– гр. Пловдив и постановлението на АП, с което е потвърдено
постановлението на ОП- гр. Пловдив и са дадени указания за изпълнение.
Делото е взето под специален надзор-„СН” във ВКП. С постановление от
02.04.09г. прокурор В. Груева изпраща делото в НСлС- гр. София за
изпълнение на дадените указания от ВКП. От 29.09.09г. е направено
искане до Гл. прокурор за удължаване на срока за разследване с 8м.
През 2009 г. са отменени 4 постановления за прекратяване – пр. пр.
№ 7809/04 г. – прокурор Б. Попова; пр. пр. № 2276/07 г. – прокурор Д.
Панайотов - отменяно 2 пъти и в момента на проверката се намира в АП
Пловдив по жалба; пр. пр. № 4340/05 г. – прокурор В. Груева – в момента
на проверката се намира в НСлС от 24.09.09 г., има искане за
продължаване на срока и пр. пр. № 1605/08 г. – прокурор Й. Цветков – не е
приключило.
Отменени постановления за прекратяване от съда
Пр. пр. №2326/05г. прокурор Сава Петров – образувано ДП по чл. 257,
ал.1, вр. чл.255, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. ал.2 от НК срещу ИИ, който на
13.09.07г. е привлечен като обвиняем. С постановление от 29.10.07г.
прокурор Сава Петров от ОП- гр. Пловдив прекратява НП.
Постановлението за прекратяване е обжалвано пред ОС- гр. Пловдив.
С определение от 11.01.2008г. ОС- гр. Пловдив е отменил
постановлението на ОП-гр. Пловдив за прекратяване на НП. От
22.01.08г. чрез ОС- гр.
Пловдив до АС- гр. Пловдив е подаден частен протест от прокурор
Сава Петров. С определение от 05.03.08г. в закрито с.з. АС - гр. Пловдив
по ВНЧД №114/08г. потвърждава определението на ОС- гр. Пловдив.С
постановление от 25.11.08г. пр. С.Петров спира НП за издирване
местопребиваването на свидетели по делото. С постановление пр. С.
Христова от ОП - гр. Пловдив възобновява НП поради отпаднало
основание за спирането му. Направени са искания за удължаване на срока
за разследване.
Отменени постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство
Бяха проверени следните пр.преписки: № 5994/08г. пр.Росен
Каменов, № 6512/08г. пр.Б.Попова, № 184/09г. пр. Алб.Георгиева, №
3697/07г. пр.Дим. Махмудиев, № 727/08г. пр.Емилия Петкова, №
714/08г. пр.Йоаким Цветков, № 1597/07г. пр.Дим. Махмудиев, №
793/08г. пр.В.Груева, № 3341/08г. пр.Дим. Махмудиев, №

6817/07г.пр.Сава Петров. Не бяха установени нарушения по
движението на преписките. След отмяна на постановленията за
отказ са изпълнявани указанията на по-горните прокуратури,, като са
възлагани допълнителни проверки и са последвали произнасяния от
съответните наблюдаващи прокурори в срок.
Проверено участие в съдебно заседание
На 04.11.2009г. при случаен избор на НОХД в Окръжен съд – гр.
Пловдив, беше проверена работата на прокурор Г. Гавраилов от ОП- гр.
Пловдив в с.з. по НОХД № 1401/09г. по описа на Окръжен съд – гр.
Пловдив. Делото беше по обвинение за извършено престъпление по чл.199,
ал.1, т.4, вр. чл.198, ал.3, вр. чл. 29, ал.1, б „Б” от НК и по чл. 325, ал.4 от
НК , и по чл. 144, ал.2 от НК. Производството беше по реда на глава
ХХVІІ от НПК – чл.371, т. НПК- съкратено съдебно следствие. При
заключителните пледоарии, пр. Гавраилов поддържаше обвинението,
отбеляза че извършеното престъпление е при условията на „опасен
рецидив”, отчете, че подсъдимият е с лоши характеристични данни, че не
се занимава с обществено – полезна дейност, не е интегриран в
обществото, води живот, който може да се нарече „скитнически”, че за
времето от 1 час е извършил 4 престъпления, т.е. както утежняващите
вината обстоятелства, така и смекчаващите вината обстоятелства, че
отнетата вещ е със сравнително ниска стойност, която след 1 ч. е
върнал . Прокурорът отбеляза, че не е типичният грабеж, при който на
подсъдимия да му бъде наложена прекалено висока санкция. Предложи
съдът да наложи наказание по обвинението за извършено престъпление
по чл.198 в размер на 3г. и 6 месеца, по обвинението за извършено
престъпление по чл. 325 по–малко от 1 година, по обвинението за
извършено престъпление по чл. 144 по–малко от 1 година, като при
условията на чл.23 от НК за извършени множество престъпления да бъде
определено най- тежкото от тях -3г. и 6 месеца . Съдът постанови
присъда в размер за престъплението по чл.198 - 1г. и 6м. ЛОС при
условията на „усилено строг режим”, за престъплението по чл.325 – 6м.
ЛОС, а за престъплението по чл.144 – пробация, като при условията на
чл.23 от НК за извършени множество престъпления определи найтежкото от тях -1г. и 6 месеца ЛОС при условията на „усилено строг
режим”. Прокурор Г. Гавраилов от ОП- гр. Пловдив е бил и наблюдаващ
прокурор по ДП по горепосоченото НОХД № 1401/09г. по описа на

Окръжен съд – гр. Пловдив, което показва и добрата организация в ОП гр. Пловдив наблюдаващият прокурор по ДП да се явява и в съдебните
заседания, когато делото е в съдебна фаза.
КОНСТАТАЦИИ

- От ръководството на АП гр.Пловдив и бившия окръжен прокурор Андрея
Атанасов и неговите заместници е създадена изключително добра
организация на движението на преписките и делата. Тенденциите в тази
насока са продължени и от настоящия окръжен прокурор Иван Даскалов.
Организацията на административната дейност е на много високо ниво.
Спазват се предвидените в НПК и в указанията на Главния прокурор
срокове за решаване на преписките и делата. Ежеседмично /всеки вторник/
административният ръководител извършва текущ контрол относно
предварителните проверки и досъдебните производства, чиито срокове
изтичат скоро и при необходимост взима мерки относно приключването
им.
- Със заповед на Окръжния прокурор е въведен и текущ контрол /на всяко
първо и петнадесето число от месеца/ на сроковете по всички досъдебни
производства - и на тези, които се намират при разследващите органи, и на
тези, които са за решаване при прокурора.
- В ОП 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 ОП.
- Малък е броят на оправдателните присъди: четири за цялата 2008г. и три
за първото полугодие на 2009г.
- Малък е броят на върнатите от съда дела: двадесет за цялата 2008г.
/11,17% от внесените ОА, като се отнася предимно за дела свързани с
ПТП/ и шест за първото полугодие на 2009г. /7% от внесените ОА/, като се
забелязва тенденция за тяхното абсолютно и относително намаляване.
- По делата с особен обществен интерес ОП гр.Пловдив /заедно с
районните прокуратури в съдебния окръг/ е най - ефективната окръжна
прокуратура в страната – внесени са в съда с ОА общо 105 ДП и по тях са
осъдени 152 лица.
- Книгите, дневниците и регистрите, които се водят в Окръжна
прокуратура Пловдив са прегледни, и съдържат всички графи, необходими
за проследявяне движението на преписките и делата. В книгата за
веществени доказателства не се посочват имената на служителите, приели
и предали получените и предадени ВД; в книгата за описване на влезлите
в сила присъди, в графа № 2 не се отбелязва местожителството на

осъденото лице. Този формален пропуск обаче се компенсира с подробен
електронен регистър на присъдите, в който може да се проследи детайлно
движението на всяка присъдна преписка.
- От книгата за описване на влезлите в сила присъди на ОП - гр. Пловдив,
графа „Забележка”, е видно, че на всички осъдени лица ефективно на
„Лишаване от свобода” се налага и принудителна административна мярка
по ЗБДС „Забрана за напускане пределите на страната”, което е
допълнително подсигуряване за ефективното изпълнение на наложеното
наказание;
- Води се подробен електронен дневник на ЕЗА /европейските заповеди за
арест/.
- Спрените дела срещу известен извършител се съхраняват в Окръжна
прокуратура Пловдив, като се изискват ежемесечни справки за
извършените оперативно - издирвателни мероприятия. По спрените дела
всички обвиняеми лица са обявени за издирване. Освен това прокурорите
изискват справки от всички мобилни оператори дали издирването лице е
техен абонат, на какъв адрес си получава месечните извлечения, къде и как
плаща сметките си. Изискват се справки и от НАП дали лицето има
регистриран трудов договор, данни за работодателя и др. Това на практика
спомага за установяване действителното местонахождение на лицата и
тяхното издирване и подсигуряване за нуждите на наказателното
производство.
- Спазва се приетият план за контролно ревизионната дейност на
Окръжна прокуратура гр. Пловдив и са направени всички планирани за
2008г. ревизии и проверки. Освен ревизиите на районните прокуратури
редовно се извършват и проверки на работата в районните полицейски
управления.
- В предвидените в закона случаи своевременно се изпраща уведомление
до ТД на КУИППД.
- Към всяко ПД се прикрепя подробно попълнена справка за резултата от
приключилото съдебно дело.
- Редовно се извършват анализи на постановените оправдателни присъди,
както и на прекратените и върнати от съда дела, обобщават се причините и
се набелязват мерки за отстраняване на допуснати пропуски. За всяко
върнато дело се създава отделно досие и се разглежда от специална
комисия, която дава становище за причините за връщането. Резултатите на
всеки отделен прокурор са обвързани с получаване на ДМС. Тази
положителна практика е въведена още преди проблемът с върнатите дела
да придобие широк обществен отзвук в страната.
- Друг положителен момент в работата на ОП гр.Пловдив е това, че
настоящият окръжен прокурор Иван Даскалов в максимална степен
прилага разпоредбата на чл.152 от ЗСВ и от встъпването си в длъжност до

момента е възложил за разследване на следователите от ОСлО гр.Пловдив
77 новообразувани досъдебни производства.
- Като цяло може да се обобщи, че от страна на бившия окръжен /настоящ
апелативен/ прокурор на гр.Пловдив Андрея Атанасов е проявяван висок
професионализъм и същият образцово е изпълнявал служебните си
задължения относно организацията на административната дейност в
поверената му прокуратура и относно организацията по образуването и
движението на прокурорските преписки и дела и приключването им в
установените срокове.

ПРЕПОРЪКИ
- Организацията на административната дейност и организацията по
образуването и движението на делата и приключването им в установените
срокове да продължава да бъде на същото високо ниво.
- Преди постановяване на спиране на наказателно производство поради
отсъствие на свидетел да се преценява неговата важност за разкриване на
обективната истина.
- Едва след извършване на всички възможни процесуално - следствени
действия да се прибягва до спиране на досъдебното производство.
- В книгата за веществените доказателства да се посочват имената на
служителите, приели и съответно предали ВД.
- По делата, отнасящи се до ПТП, да се извършват всички възможни ПСД
и посредством съответните експертизи да се изследват и изяснят всички
възможни версии, което ще доведе до по-рядкото им връщане от съда.

Копие от доклада да се изпрати на :
1.Административния ръководител на ОП гр.Пловдив г-н Иван Даскалов
2.Административния ръководител на АП гр.Пловдив г-н Андрея Атанасов
3.Главния прокурор на Р България г-н Борис Велчев
4. Висшия съдебен съвет

10.11.2009г.
София
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/Ясен Тодоров/

