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 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ГР. АСЕНОВГРАД

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
прокуратурите в Пловдивския съдебен район. Проверката В РП
гр.Асеновград бе извършена от проверяващ екип - инспектор Ясен Тодоров и
експерти Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова на 3 ноември 2009 година.
Проверката беше извършена на място - в сградата на Районна
прокуратура гр. Асеновград, 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. Битовите условия на РП –
гр. Асеновград са изключително добри. Прокуратурата се намира в обновена
сграда. Всеки прокурор разполага с отделен кабинет. В същата сграда се
намират и разследващите органи /през няколко етажа/, което допринася за
доброто взаимодействие между тях. Единствената трудност при явяването на
прокурорите в съдебни заседания, е отдалечеността на сградата на
прокуратурата от Районен съд гр. Асеновград.
Проверката обхваща периода 01.01.2008г. - 31.12.2008 г. и първото
шестмесечие на 2009 година.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
За проверявания период в РП- гр. Асеновград са работили общо 5
прокурори, а именно – Гергана Мутафова - административен ръководител –
районен прокурор, прокурор Борис Михов – зам. районен прокурор,
Димитър Молев – прокурор в РП- гр. Асеновград, Илко Сивкин - прокурор в
РП- гр. Асеновград и Венелин Савов - прокурор в РП- гр. Асеновград. От тях
реално работили през годината – 4, тъй като един от прокурорите е отсъствал
поради ползване на отпуск за раждане и отглеждане на малко дете.
В края на 2008г. в РП- гр. Асеновград в администрацията са заети 8
щата от които Административен секретар – 1 бр.; Съдебен деловодител – 1
бр.; Съдебен секретар – 2 бр.; Компютърен оператор, изпълняващ деловодни
функции – 1 бр.; Призовкар – 1 бр.; Шофьор – 1 бр.; Чистач – 1 бр.
В Районна прокуратура гр. Асеновград се водят дневници и книги съобразени с
изискванията на ПОДАПРБ и класификацията по Номенклатурата на делата на
Прокуратурата на РБ, както и такива водени по собствена преценка.
От тях - водени на основание Правилника за организация на дейността
на администрацията на прокуратурата в РБ – 21 броя, водени по указание на
ВКП – 4 броя, водени по собствена преценка – 12 броя, като от тях- 21 бр. са
водени на хартиен носител , а 2 бр. на електронен носител.
Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени
критерии и при нея се установи следното:
Използват се правните програми – „АПИС” И „ЛАКОРДА”.
Деловодната програма, използвана от Районна прокуратура
гр.Асеновград е „EMSG”, която е предоставена от АП - гр. Пловдив.
Съгласно Заповед № 4160/17.12.2008г. на Зам. Главен прокурор при ВКП
Христо Манчев е разпоредено РП - гр. Асеновград да продължи въвеждането
на данните по информационната система „EMSG”.
На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на
РБ и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен
прокурор при ВКП относно организацията за случайно разпределение на
преписки и дела, съобразно поредността на постъпването на преписките и
след получаване на софтуерен продукт предоставен от ВСС- Law Choice в РП
– гр. Асеновград е издадена Заповед №34/10.10.2007г. на районен прокурор
при РП - гр. Асеновград, в която подробно са описани групите преписки,
прокурорите участващи в отделните групи и % натовареност на всеки
прокурор в група.
Със Заповед № 21/26.09.08г. на административния ръководител е
въведена група „Еврофондове” и е определен прокурор, на който
приоритетно да бъдат разпределяни преписките.
Районна прокуратура гр.Асеновград изготвя тримесечни, шестмесечни,
деветмесечни, годишни и периодични статистически таблици и справки по
указание на по-горестоящите прокуратури.
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В изпълнение на Заповед № 53/28.11.2007 год. на Апелативния
прокурор гр. Пловдив и в допълнение на взетите мерки със Заповед № РП1/28.01.2008 год. на Зам. Районния прокурор Б. Михов, в Районна
прокуратура гр. Асеновград е създадена организация по образуване досиета
на всички върнати от съда дела за допълнително разследване и дела, по които
са постановени оправдателни присъди, като е разпоредено досиетата да
съдържат:
- копие на акта на прокурора;
- определението или разпореждането на съда за връщане на делото в Районна
прокуратура гр. Асеновград;
- становище на прокурора, съставил обвинителния акт, в което подробно да
мотивира правните си изводи, като посочи върху кои точно доказателства е
основал обвинителната си теза
- становище на прокурора, явил се в съдебно заседание, относно причините за
връщане на делото, взето ли е становище по връщане на делото и
основателно ли е било върнато, поддържал ли е обвинението, какви
доказателства са били събрани на съдебната фаза, какви доказателствени
искания е направил, били ли са уважени тези искания от съда, ако не са били
уважени, какви са били мотивите за това, имало ли е основание за изменение
на обвинението по реда на чл. 287 от НПК и направено ли е такова
изменение.
Във връзка с влошените показатели по оправдателните присъди и
тяхното преодоляване в указани още 10 точки в горепосочената заповед №
1/28.01.2008 год. е връчена на прокурорите в РП- гр. Асеновград за сведение
и изпълнение.
През 2008 г. няма наложени наказания и не са изготвяни предложения
за поощрения .
Не са били изготвени предложения за налагане на наказание до Висшия
съдебен съвет по чл. 312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС.
През 2008 год. Районния прокурор гр. Асеновград е издал 6 бр.
заповеди и разпореждания по указание на Главния прокурор и 4 бр. по
собствена преценка.
Районният прокурор на РП- гр. Асеновград Гергана Мутафова е взела
участие в 5 учебни посещения в Амстердам – Холандия като част от проект
MATRA Flex за двустранно сътрудничество между Министерството на
правосъдието на Кралство Нидерландия и прокуратурата на РБългария, както
и в комисия по реформи в прокуратурата на РБ, съгласно препоръките на
Индекса на реформа на Прокуратурата и ABA/CEELI-Министерството на
правосъдието на САЩ. Прокурор В. Савов е взел участие в организиран от
НИП – гр. София семинар на тема „професионална етика и антикорупция”.
Проведено е и специализирано компютърно обучение на съдебни служители
за ефективна работа с УИС.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ПРЕПИСКИТЕ
През 2008г. в Районна прокуратура - гр. Асеновград броят на
преписките е бил 951 броя, като броя на новообразуваните е бил 866 броя, а
образувани от предходни периоди – 85 броя. От тях през 2008 г. са решени
865 броя, от които с откази за образуване на досъдебно производство - 485
броя. От тези откази 98 броя преписки са обжалвани, 82 броя са потвърдени, а
16 броя са отменени.
През 2008 г. решени преписки:
Районен прокурор Г. Мутафова е решила - 10 бр. преписки
Зам. Районен прокурор Б. Михов – 186 бр. преписки
Прокурор Д. Молев – 257 бр. преписки
Прокурор Илко Сивкин – 216 бр. преписки
Прокурор В. Савов – 218 бр. преписки
Необжалваните откази са 387 броя. За периода са образувани 263 броя
досъдебни производства. Изпратени по компетентност са 117 броя.
Към момента на проверката нерешените преписки бяха 86 бр., от тях:
86 броя нерешени в едномесечен срок
Преписки на специален отчет съгласно т. 5 от Заповед №ЛС2184/30.05.07г. на Главния прокурор на РБългария – няма.
Останали нерешени преписки, образувани предходни години – няма.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА
НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през
2008г. са общо 1065 бр, като от тях - новообразувани досъдебни производства
– 498 бр, образувани в предходен период – 458 бр., новообразувани бързи
производства - 105 бр., образувани в бързи производства в предходен период1 брой, новообразувани незабавни производства – 3 бр.
ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове 965 бр., от тях: новообразувани ДП през 2008г.- 421 бр., образувани ДП в
предходен период – 435 бр., новообразувани бързи производства през 2008г.
– 105 бр., образувани бързи производства в предходен период – 1 броя,
новообразувани незабавни производства през 2008г. – 3 бр.
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Наблюдаваните бързи производства, по които разследването е
приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК са 106 броя, по които
разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1 , т. 5 от НПК – 0 броя, а
по които е постановено разследването да се извърши по общия ред е 23 броя.
Наблюдаваните незабавни производства, по които разследването е
приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 3 броя, разследването е
приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – 0 броя, постановено е
разследването да се извърши по общия ред – 1 брой.
През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са
изпратени на разследващ орган – 2 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е
извършил необходимите действия – 0 броя.
СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2008 г. са общо 161 броя.
От тях спрени срещу неизвестен извършител - 144 броя, спрени срещу
известен извършител – 17 броя.
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2008 г. са 413
бр., като от възобновените – 376 бр. са срещу неизвестен извършител, а 37 бр.
– възобновени срещу известен извършител.
ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. са общо 527
бр., от тях – 90 бр. са водени срещу известен извършител, а 437 бр. са срещу
неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 21 бр. и от тях 14 бр.
са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за
прекратяване – 2 броя, като от тях и 2-те постановления за прекратяване на
ДП са отменени. Служебно отменени от прекратените през проверявания
период – 0 броя. 368 бр. от общо прекратените досъдебни производства са
прекратени поради изтекла давност.
Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 30
броя, уважени – 30, а неуважени – няма. Направени искания от
наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до погорестоящата прокуратура – 30 броя, уважени – 30 броя. Направени искания
от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до
Главния прокурор на РБ – 1 брой, уважено.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР
През 2008г. РП гр. Асеновград е внесла в съда 236 обвинителни акта. 209
от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 27 броя по
ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с внесени
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обвинителни актове – общо през проверявания период – 10 броя, като от тях 8 ОА са с разпореждане на съда, а 2 ОА са върнати с определение на съда.
Причините за връщане на делата от съда са от различно естество. Дължат
се на пропуски, както в дейността на разследващия орган, така и в дейността
на прокурора, в качеството му на упражняващ надзор върху досъдебното
производство. Пропуските най-често са от технически характер. Допускани
са отстраними процесуални нарушения както в стадия на разследването, така
и в изготвянето на обвинителния акт от прокурора, поради несъответствие
между обстоятелствената част и диспозитива. Има пропуски при прилагане
на материалния закон.
През периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г. РС- гр. Асеновград е издал общо
3 оправдателни присъди по внесени ОА от РП - гр. Асеновград. Две от тях са
влезли в сила през 2008г., а третата през 2009г. Основна причина за първите
две оправдателни присъди се явява погрешно заключение, дадено от вещо
лице при изготвяне на СМЕ в досъдебната фаза, като впоследствие в
съдебната фаза при назначаване на повторна СМЕ от вещи лица от Катедра
по съдебна медицина, са отхвърлени заключенията на вещите лица от
досъдебната фаза. СМЕ в досъдебна и съдебна фаза са изготвени при едни и
същи доказателства. Друга причина се явяват свидетелските показания от
досъдебната фаза, които са променени в съдебна фаза и водят до оневиняване
на подсъдимия. За отстраняване на допуснатите слабости са взети мерки като
ежемесечно се повеждат срещи с разследващите полицаи при РУ МВР
Асеновград и периодично се обсъждат причините
за издаване на
оправдателни причини.
През периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г. 16 броя постановления на РП гр. Асеновград са отменени от по-горестоящи прокуратури. Основната
причина за отменянето им е, че не се извършват достатъчно задълбочени
проверки по преписките, съответно не се изчерпват всички възможности и
средства за събиране на информация за конкретните казуси. Това дава
основания на по-горестоящата прокуратура да отменя постановленията на
РП - гр. Асеновград.
Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период – 259
броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 63 броя, броят на
оправдателните присъди по общия ред – 3 броя, от тях – 2бр. протестирани,
резултати от протеста – неуважени. Броят на осъдителните присъди по глава
ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - 38 бр., протестирани – няма. В хода на
съдебното следствие са постигнати 155 броя споразумения.
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През 2008 г. са внесени 22 броя споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени - 22 броя. Броят на
неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 0 броя.
През 2008 г. от РП - гр. Асеновград са внесени 26 предложения по реда на
чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени
предложения на прокуратурата са 22 броя. Върнати от съда предложения – 3
броя. Оправдани от съда – 1 брой.
През проверявания период прокурорите от РП - гр. Асеновград са участвали
в 628 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с участие на
прокурор – 75 броя.
През 2008 г. са приведени в изпълнение 206 присъди и определения за
одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – няма,
неприведени присъди в срок – 6 броя.
КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
Бяха проверени спрените дела срещу известен извършител, делата
разгледани по реда на глава двадесет и седма от НПК и делата с обвинителни
актове върнати от съда.
Проверени спрени досъдебни производства срещу известен извършител
/ИИ/
Пр.пр. №1105/00г. по описа на РП-гр. Асеновград, дозн. № 456/01г. по
описа на РПУ-МВР – гр. Асеновград. Производството е спряно на 14.01.04г.
с постановление на прокурор Н. Найденов от РП гр. Асеновград за издирване
на уличеното лице, което е обявено за ОДИ.
Пр.пр. №272/01г.; дозн. № 612/01г. по описа на РПУ-МВР – гр.
Асеновград. С постановление от 14.01.04г. на прокурор Молев,
производството е спряно. Уличеният е обявен за ОДИ с телеграма №
6245/25.04.03г. на ДНСП- гр. София.
Пр.пр. №355/05г.; дозн. № 187/05г. по описа на РПУ-МВР – гр.
Асеновград. С постановление от 05.08.05г. на прокурор Б.Михов,
производството е спряно за издирване на обвиняемия.Изготвен календарно –
оперативен план. До извършване на проверката, обвиняемият не е открит.
Пр.пр. №443/99г.; ДП. № 814/99. по описа на РПУ-МВР – гр.
Асеновград. С постановление от 20.07.99. на прокурор Молев,
производството е спряно. Уличеният е обявен за ОДИ с телеграма №
2761/99г. на ДНСП- гр. София.
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Пр.пр. №1585/07г.; ДП. № 682/07г. по описа на РПУ-МВР – гр.
Асеновград. С постановление на прокурор Молев, производството е спряно.
Обвиняемият е обявен за ОДИ. До извършване на проверката, обвиняемият
не е открит.
Пр.пр. №327/09г.; ДП. № 192/09. по описа на РПУ-МВР – гр.
Асеновград. С постановление от 24.07.09г. на прокурор В. Савов,
производството е спряно. Обявен за ОДИ с телеграма.
Пр.пр. №1520/07г.; сл.д. № 1128/01г. по описа на РПУ-МВР – гр.
Асеновград. С постановление от 07.11.07г. на прокурор В. Савов,
производството е спряно. Обвиняемият е обявен за ОДИ с телеграма №
50464/02.10.07г. на ГД”ППДДРП”- гр. София с мярка „Установяване на
адрес”.
По всички спрени дела срещу известен извършител в РП - гр.
Асеновград, наблюдаващият прокурор ежемесечно представя справка по тях
пред зам. районния прокурор, като в справката е отбелязан броят им, всички
действия, извършени по разследването по всяко едно от делата, изискването
ежемесечни календарно - оперативни планове по издирването, справки за
адресна регистрация и задгранични пътувания на издирваните лица, дали са
налице основания за възобновяване на производството, дали са налице
основания за прекратяване на производството, месеца и годината на
изтичането на давностния срок по чл.80, ал.1 от НК.

Върнати дела с обвинителни актове от съда
Пр. пр. № 1769/07 г. по описа на РП Асеновград – пр. Венелин Савов. 2
пъти е постановен отказ за образуване на ДП, които са отменени/ не са
запазени в наблюдателната преписка/. След втората отмяна е образувано
ДП №497/08 г. по описа на РУ МВР Асеновград. По време на разследването
своевременно са искани удължавания на срока. На 24.02.09 г. е внесен ОА и е
образувано НОХД № 84/09 г. по описа на РС Асеновград. С определение от
11.03.09 г. наказателното производство е прекратено и делото е върнато на
РП за отстраняване на процесуално нарушение. На 05.06.09 г. е внесен нов
ОА. С разпореждане от 29.06.09 г. е образувано НОХД № 237/09 г. по описа
на РС Асеновград. Делото е отложено и не е приключило.
Пр. пр. № 191/09 г. по описа на РП Асеновград – пр. В. Савов. На
13.05.09 г. е внесен ОА. С определение от 16.05.09 г. Асеновградски районен
съд прекратява наказателното производство и връща делото на РП за
отстраняване на процесуални нарушения. Възложено е допълнително
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разследване и на 08.07.09 г. е внесен нов ОА. В с.з. на 08.10.09 г. делото е
приключило с одобрено споразумение.
Пр. пр. № 1492/08 г. по описа на АРП – пр. Б. Михов. На 29.12.08 г. е
внесен ОА. С разпореждане от 07.01.09 г. производството пред съда е
прекратено и делото е върнато на РП Асеновград за отстраняване на
пороци и непълноти в обвинителния акт. Нов ОА е внесен на 11.02.09 г. и е
образувано НОХД № 68/09 г. по описа на РС Асеновград. На 12.03.09 г. в
съдебно заседание е одобрено споразумение.

Отменени постановления за прекратяване на наказателни
производства
Пр.пр.№1615/07г. по описа на РП- гр. Асеновград, ДП № 764/07г. по
описа на РПУ- гр. Асеновград. С постановление от 17.12.07г. прокурор Д.
Молев образува ДП. Дадени са указания на разследващите органи, както и
срок от 60 дни за разследване. След извършване на разследването, с
постановление от 26.03.08г. прокурор Д. Молев прекратява НП. С
постановление от 12.12.08г. прокурор Б. Попова – Зам окръжен прокурор в
ОП- гр. Пловдив отменя постановлението на РП- гр. Асеновград за
прекратяване на НП. С постановление от 07.04.09г. . прокурор Д. Молев
отново прекратява НП.
Пр. пр. № 691/08г.; ДП №257/08г. по описа на РУ МВР – гр. Асеновград.
С постановление от 13.06.08г. прокурор Ил. Сивкин образува ДП. С
постановление за обединяване на НП, Б. Михов- Зам. Районен прокурор
обединява ДП № 281/08г. и №256/08г., под №257/08г. по описа на РУ МВР –
гр. Асеновград. С постановление от 01.09.08г., Д. Молев частично
прекратява и спира НП – прекратява по ДП№257/08г. в частта му срещу
извършителя А.К. и спира срещу НИ.
С определение от 17.09.08г. РС- гр. Асеновград , ІІІ състав отменява
постановлението на РП- гр. Асеновград. С постановление от 19.11.08г.
прокурор Д. Молев възлага извършването на допълнителни действия по
разследването. На 26.01.09г. в АРС е внесен ОА за извършено престъпление
по чл. 196, ал.1, т.2 вр. чл. 195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б”а”
и б”б” от НК. Делото приключва със споразумение на 19.03.09г. с наказание
9м. ЛОС, при условията на „строг режим”.
Пр.пр. №332/08г.; ДП №225/08г. по описа на РПУ гр. Асеновград. С
постановление от 25.04.08г. прокурор Ил. Сивкин образува ДП по чл.216, ал.1
от НК. С постановление от 01.08.08г. прокурор Ил. Сивкин прекратява НП.
С определение от АРС от 21.08.08г. отменява постановлението на РП - гр.
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Асеновград. С постановление от 18.09.08г. прокурор Сивкин възлага да се
извършат допълнителни действия по разследването. На 19.11.08г. е
изготвен ОА и на 14.01.09г. делото приключва по чл. 216, ал.6 и е наложено
наказание”глоба” и оправдаване за извършено престъпление по чл. 216, ал.1
от НК.
Отменени откази за образуване на досъдебни производства
Пр. пр. № 1818/07 г. по описа на РП Асеновград- пр. Илко Сивкин. С
постановление от 20.02.08 г. е отказано образуване на ДП. В
постановлението за отказ е посочено, че то подлежи на обжалване в 7
дневен срок пред горестоящата прокуратура. По жалба с постановление
от 27.02.08 г. на ОП Пловдив отказът е отменен. Извършена е
допълнителна проверка и с постановление от 18.04.08 г. е постановен нов
отказ. Няма данни за жалба.
Пр. пр. № 1788/07 г. по описа на РП Асеновград- пр. Сивкин. На
09.01.08 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство,
като в постановлението е посочен 7 дневен срок за жалба. С
постановление от 31.01.08 г. Окръжна прокуратура Пловдив отменя
постановлението на
РП Асеновград и разпорежда допълнителна
проверка. С постановление от 27.02.08 г. прокурор Венелин Савов
постановява нов отказ. В постановлението не се сочи определен срок за
обжалване.
Пр. пр. № 461/08 г. по описа на РП Асеновград – пр. Илко Сивкин. С
постановление от 15.05.08 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. В постановлението е посочено, че то подлежи на
обжалване в 7 дневен срок. С постановление от 30.05.08 г. ОП Пловдив
отменя отказа и разпорежда извършване на допълнителна проверка. С
постановление от 24.07.08 г. е постановен нов отказ, като отново е
посочен 7 дневен срок за жалба. Постановлението е обжалвано и е
потвърдено от ОП Пловдив на 06.10.08 г.

КОНСТАТАЦИИ:
• РП гр.Асеновград обслужва територията на три общини /Асеновград,
Лъки и Садово/ с общо население от около 110 000 души. Извършват се
предимно криминални престъпления.
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• Прокурорите от РП гр. Асеновград изготвят добре оформени и
юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми
реквизити.
• Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите
съобразно издадената Заповед №34/10.10.2007г. на районен прокурор
при РП гр. Асеновград,
• Спазват се предвидените в НПК срокове както по отношение на
решаването на преписките, така и по отношение на разследването на
досъдебните производства и действията на прокурора след
приключването му.
• С разпореждане № И-184/10.10.06г. на районния прокурор Гергана
Мутафова органите на МВР са задължени незабавно да уведомяват РП
гр.Асеновград при започната самостоятелно от тях проверка.
• Всеки понеделник се изготвят справки за движението на възложените
проверки, досъдебните производства и делата с МН „Задържане под
стража”.
• Изготвят се ежемесечни справки за работата на всеки прокурор.
• Всеки прокурор изготвя периодично справка за спрените дела срещу
известен извършител.
• В постановленията за спиране на ДП, прокурорите в РП гр. Асеновград
винаги уведомяват лицата по чл.244, ал.3 от НПК
• В някои постановления за отказ от образуване на ДП /най-вече на
прокурор Сивкин/ неправилно е посочен 7 - дневен срок за обжалване.
• Малък е процентът на върнати дела от съда: за 2008г. е 5 %, а за 2009г.
е 4 %.
• За 2008г. оправдателните присъди са само 3, а за 2009г. няма такива.
• През 2008г. няма изготвени ЕЗА, а през 2009г. са изготвени 2 ЕЗА /по
присъди, и двете неизпълнени до момента/.
• При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в
сила присъди се установи:
1. Влезлите в сила присъди и получени в РП гр. Асеновград се
описват редовно в дневника
2. След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в
сила присъда, деловодството в РП гр.Асеновград описва и изпраща
влязлата в сила присъда за изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5
от НПК срок.
• При проверка на книгата за веществените доказателства се установи, че
до м. юли 2009 година в РП Асеновград на практика не се е водила книга
за веществени доказателства. От разговор с деловодителите се установи,
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че ВД са получавани с протокол от разследващия орган, съхранявани са
в специално оборудвани железни шкафове и при предаване в съда също
се е съставял протокол срещу подпис /без да са изписани имената на
служителите, приели и предали ВД/. При прекратяване на досъдебно
производство и постановено връщане на ВД, лицето се призовава и с
разписка му се връщат веществените доказателства. Ако е постановено
унищожаване на ВД се съставя нарочна комисия и с протокол за
унищожаване се унищожават. След влизане в сила на новия „Правилник
за организация на дейността на администрацията на прокуратурата в РБ”
са спазени изискванията в него и е създадена книга за веществените
доказателства.
• В някои от проверените наблюдателни производства липсва
хронологична подредба на прокурорските актове, а някъде липсват и
самите актове /най-вече постановления за отказ/, което затруднява
проследяването на движението на съответната преписка.

ПРЕПОРЪКИ:
• Прокурорите от РП- гр. Асеновград да осъществяват постоянен надзор
и да следят за спазването на сроковете от страна на разследващите
органи
• При необходимост да упражняват правомощията си по чл.46, ал.2, т.2
от НПК.
• Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без
по него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват от МВР и да се
прилагат към делото документи за това, както и номера и датата на
телеграмата, с която лицата са обявени за ОДИ.
• Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно
производство и прилагането на ЕЗА.
• По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се следи и
занапред стриктно /включително чрез изпращане на напомнителни
писма/ за провежданите мероприятия по издирване на лицата, обявени
за ОДИ, като се изисква от органите на МВР да изпращат в
прокуратурата обратна информация за резултатите.
• Да не се допуска посочване на срок за обжалване в постановленията за
отказ да се образува досъдебно производство, както е посочено в
разпоредбата на чл. 213, ал.2 от НПК.
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Копие от доклада да се изпрати на :
1.Районния прокурор на гр.Асеновград г-жа Гергана Мутафова
2.Окръжния прокурор на гр.Пловдив г-н Иван Даскалов
3.Апелативния прокурор на гр.Пловдив г-н Андрея Атанасов
4.Главния прокурор на Р България г-н Борис Велчев
5.Висшия съдебен съвет

25.11.2009г.
София

ИНСПЕКТОР:
/ЯСЕН ТОДОРОВ/
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