РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА
ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА – гр. КАЗАНЛЪК

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 268/25.09.2009г.
на Главния инспектор.
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата, на
организацията на образуването и движението на преписките и делата в
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ
на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на
противоречива практика.
Методологията на провеждане на проверката се основава на
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на
планови проверки.
1. По отношение организацията на административната дейност
/чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗСВ/:
Районна прокуратура – гр. Казанлък се помещава в сграда «Съдебна
палата» в центъра на града. Помещенията са достатъчно и материалната
база е в добро състояние.
В РП през 2008г. общият брой прокурори по щат е 12бр. От тях
работили през годината са 11бр., а от м.август 2008г. са работили 10
прокурори. Едната щатна бройка за прокурор, заемана от Атанас Динков,
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който съгласно Решение на ВСС е встъпил в длъжност като съдия в РС –
Чирпан, през м.ноември 2008г е прехвърлена на РП – гр.Пазарджик. През
отчетния период в РП - Казанлък е командирован Неделчо Стайков
Неделчев – прокурор в РП - Стара Загора. По щат има една незаета бр. за
младши прокурор.
Съдебните служители са 15 бр. по щат, като до 31.03.2008г. заети
са били 10 бр. и от 01.04.2008г. след проведен конкурс са назначени 4 бр.
съдебни служители. През м.юни е проведен втори конкурс и е назначена
1бр. съдебен служител.
В РП-Казанлък се водят 20 книги. На случаен принцип бяха
проверени следните: Описна книга по наказателно-съдебен надзор; Книга
за споразумения; Книга на присъдите; Описна книга на следователя и
органите на дознанието ;Дневник ЕДСД (входящ дневник) и Азбучник на
входящия дневник.
От проверените на случаен принцип книги и регистри се установи, че
по - голяма част от тях са в съответствие с дадените указания и се попълват
стриктно, но не са прошнуровани и прономеровани.
Всички тези книги са водени само на хартиен носител.
Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис.
Ползва се и деловодната програма -УИС - предоставена от ВКП, няма
самостоятелно създадени програми.
Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice” в пълно
съответствие със Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам. Главния прокурор при
Върховна касационна прокуратура г-н Валери Първанов.
През 2008 година от Административния ръководител не са налагани
наказания по реда на чл. 311, т. 1 във вр. чл. 308 от ЗСВ и не са изготвяни
предложения за налагане на дисциплинарни наказания по реда на чл. 312
ал. 1, т. 1 от ЗСВ, също така не са изготвяни и предложения за поощрения.
През 2008 година прокурорите в РП – Казанлък са участвали в
множество форми на обучение.

2. По организацията на образуването
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/:

и

движението

на

Преписките през 2008г. са 2322 бр. общо, като от тях новообразувани
са 2210 и 112 останали от предходни периоди. Общо решени са 2262 бр.
През 2008 година от прокурорите са извършени 4 бр.лични проверки,
948 бр. са извършени от органи на МВР и 23 бр. са извършени от др.
органи.
Отказите да се образува досъдебно производство са 1195 бр. От тях
обжалвани са 47 бр., потвърдени – 37 бр. и отменени – 10 бр.
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Необжалваните откази да се образува ДП са общо 1148 бр.
На случаен принцип бяха проверени следните пр.пр. с отказ да се
образува досъдебно производство:
► пр. пр. № 2075/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
15.10.08г.
► пр. пр. № 3363/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
15.10.08г.
► пр. пр. № 2688/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
14.10.08г.
► пр. пр. № 3310/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
14.10.08г.
► пр. пр. №2650/08г. на РП – Казанлък, пр. пр. № 2993/08г. по описа
на ОП – Стара Загора. Постановление за отказ от 13.10.08г. Окръжна
прокуратура е потвърдила постановлението за отказ с постановление от
13.11.08г..
► пр. пр. № 2750/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
14.10.08г.
► пр. пр. № 2972/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
14.10.08г.
► пр. пр. № 2596/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
14.10.08г.
► пр. пр. № 2726/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
01.09.08г.
► пр. пр. № 2699/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
01.09.08г.
► пр. пр. № 2429/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
03.09.08г. С постановление от 20.10.08г. ОП- Стара Загора е потвърдила
отказа от образуване на досъдебно производство на РП- Казанлък.
Постановлението на ОП – Стара Загора е потвърдено от АП - Пловдив.
► пр. пр. № 2729/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
01.09.08г.
► пр. пр. № 2683/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
01.09.08г.
► пр. пр. № 1986/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
09.09.08г.
► пр. пр. № 2730/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
08.09.08г.
► пр. пр. № 2541/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
02.09.08г.
► пр. пр. № 2222/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
03.09.08г.
► пр. пр. № 3149/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
17.10.08г.
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► пр. пр. № 2920/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
21.10.08г.
► пр. пр. № 312208г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
20.10.08г.
► пр. пр. № 3128/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
21.10.08г.
► пр. пр. № 564/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
17.10.08г.
► пр. пр. № 3130/08г. на РП – Казанлък. Постановление за отказ от
17.10.08г. Потвърдено с постановление на ОП – Стара Загора от 10.12.08г.
Образуваните досъдебни производства са общо 1008 бр., а 18 бр. са
изпратени по компетентност.
Останалите нерешени преписки от образуваните през проверявания
период са 89 бр., от които 58 бр. невърнати от МВР, 4 бр. чакащи
окомлектоване и 27 бр. –нерешени от прокурор.
В РП Казанлък през отчетната 2008г. няма образувани и
наблюдавани преписки взети на специален надзор.
3. По организацията на образуването и
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/:

движението

на

Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. общо са 6612
бр., като новообразувани през този период са 1565 бр. ДП, 123 бързи
производства, 5 незабавни производства, а образувани в предходни години
са 4919 бр. ДП.
Разследването по 4307 е проведено от следовател, а на 2333 от
разследващ полицай, като няма разследване проведено от прокурор.
Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през
проверявания период от разследващ орган и решени от прокурорите в
предвидените от НПК срокове са общо 6391 бр. От тях разследвани от
следовател са общо 4283 бр., а от разследващ полицай – 2108 бр.
Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за
произнасяне при прокурор са общо 81 бр., като разследването по 8 бр
е извършено от следовател, а по 73 бр. от разследващ полицай.
По 84бр. от наблюдаваните бързи производства разследването е
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК. Разследването по 39 бр. БП е
приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК, а по 28 бр. е постановено
разследването да се извърши по общия ред.
Наблюдаваните незебавни производства, по които разследването е
приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 5 бр.
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Върнати на разследващия орган ДП при допуснати съществени
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са общо 56 бр., като всички
са изпратени на разследващия орган.
Спрените наказателни производства през проверявания период
са общо 797 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 729
бр., а спрени срещу известен извършител са 68 бр.
На случаен принцип бяха проверени следните спрени ДП:
► пр. пр. № 835/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 29.02.08г.
Постановление за спиране на НП от 03.04.08г.
► пр. пр. № 410/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 27.02.08г.
Постановление за спиране на НП от 03.
► пр. пр. № 375/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 27.02.08г.
Постановление за спиране на НП от 03.04.08г.
► пр. пр. № 393/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 31.01.08г.
Постановление за спиране на НП от 01.04.08г.
► пр. пр. № 2474/07г. на РП – Казанлък. Образувано на 08.11.07г. ,
обединена с други преписки – пр.№ 2588/07г. и пр. №14137/07г. по описа
на РП – Казанлък. Постановление за спиране на НП от 02.04.08г.
► пр. пр. № 970/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 17.03.08г.
Постановление за спиране на НП от 08.04.08г.
► пр. пр. № 837/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 04.03.08г.
Постановление за спиране на НП от 08.04.08г.
► пр. пр. № 594/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 20.02.08г.
Постановление за спиране на НП от 08.04.08г.
► пр. пр. № 662/08г. 00на РП – Казанлък. Образувано на 06.03.08г.
Постановление за спиране на НП от 16.04.08г.
► пр. пр. № 1768/07г. на РП – Казанлък. – прекратено срещу
обвиняемото лице и спряно срещу НИ. Постановление за прекратяване на
НП (и спиране срещу НИ) от 14.01.2008г.
► пр. пр. № 885/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 07.03.08г.
Постановление за спиране на НП от 15.04.08г.
► пр. пр. № 817/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 05.03.08г.
Постановление за спиране на НП от 18.04.08г.
► пр. пр. № 692/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 28.02.08г.
Постановление за спиране на НП от 24.04.08г.
Спрени срещу ИИ
► пр. пр. № 2935/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 14.09.08г.
Постановление за спиране на НП от 19.11.08г. на осн. чл.199, чл.244 ал.1
т.1, вр. чл.25 ал.1 от НПК.
► пр. пр. № 2093/00г. на РП – Казанлък. Предварителното
производство е образувано на 28.07.99г. Постановление за спиране от
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30.01.01г. Постановление за възобновяване на ДП от 24.11.2006г. Срок за
разследване – 2месеца. Изпратено на ТСО – Казанлък. Спряно на 26.01.07г.
на осн. чл.199, чл.244 ал.1 т.3 от НПК. Постъпила е жалба срещу
постановлението. Същата е била недопустима, тъй като е подадена след
срока. РС – Казанлък връща жалбата като процесуално недопустима на
10.12.07г. Постановление за възобновяване от 02.12.08г. Постановление за
спиране от 22.12.08г. (липсващ свидетел) за срок от една година. Няма
данни свидетелят да е обявен за издирване.
► пр. пр. № 3072/01г. на РП – Казанлък. Образувано предварително
производство на 06.02.02г. Постановление за спиране на НП от 25.05.04г.
(пострадалият напуснал пределите на страната). Възобновено НП на
27.12.04г. Спряно на 01.03.05г. на осн. чл.239 ал.1 т.3 от НПК.
Възобновено на 16.12.08г. На 22.12.08г. НП отново е спряно, поради
отсъствие на свидетел. Няма данни последният да е обявен за ОДИ.
► пр. пр. № 2485/04г. на РП – Казанлък. Образувано на 11.08.04г.
полицейско производство. Уведомлението до прокуратурата не е било
потвърдено, тъй като е била допусната грешка в квалификацията.
Изготвено ново уведомление от 25.08.04г., което е било потвърдено.
Постановление за преобразуване на дознание в предварително
производство от 30.09.04г. Постановление за спиране на НП от 30.12.04г.
заради отсъствие на свидетел. Постановление за възобновяване от
10.03.06г. Ново спиране от 28.04.06г. Възобновено на 10.10.07г. Спряно на
09.11.07г. Възобновено на 24.11.08г. и спряно на 09.12.08г. Няма данни
дали свидетелят се издирва.
► пр. пр. № 2860/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 01.10.08г.
Постановление за спиране на НП от 08.12.08г. поради отсъствие на
свидетел.
► пр. пр. № 1797/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 03.09.08г.
Постановление за спиране на НП от 11.11.08г. заради свидетел, намиращ
се извън пределите на Р България.
► пр. пр. № 2049/08г. на РП – Казанлък. Образувано на 11.07.08г. С
писмо от 02.09.08г. РП – Казанлък иска продължение на срока от ОП –
Стара Загора. С писмо от 10.09.08г. е удължен срока с 2 месеца, считано от
11.09.08г. Постановление за спиране на НП от 26.11.08г., тъй като
извършителят го няма и са предприети мерки за обявяването му за ОДИ,
но няма данни това да е сторено.
► пр. пр. № 800/02г. на РП – Казанлък. Постановление за образуване
на предварително следствие от 21.03.02г. Спряно на 25.05.04г.
Възобновено на 15.12.08г. Постановление за спиране на НП от 22.12.08г.
на осн. чл.199, чл.244 ал.1 т.1, вр. чл.25 ал.1 от НПК.
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Възобновените наказателни производства през проверявания
период са общо 317 бр., като спрените срещу неизвестен извършител
са 41 бр., а срещу известен извършител 276 бр.
Прекратените наказателни производства за 2008г. са общо
4904бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 4757 бр., а
срещу известен извършител 147 бр. Обжалваните пред съда
постановления са 15 бр., от тях отменени са 7 бр. Пред погорестоящите прокуратури са обжалвани 2 бр., като и двете
постановления са отменени. Служебно отменено е едно
постановление. Общо прекратените поради изтекла давност са 4219
бр.
На случаен принцип бяха проверени следните прекратени
пр.пр.:
► пр. пр. № 1815/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 10.04.08г.
► пр. пр. № 1584/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 01.07.08г.
► пр. пр. № 612/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 09.07.08г.
► пр. пр. № 903/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 04.07.08г.
► пр. пр. № 2175/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 09.07.08г.
► пр. пр. № 4369/07г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 17.03.08г.
► пр. пр. № 4342/07г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 28.05.08г.
► пр. пр. № 2288/06г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 18.12.08г.
► пр. пр. № 3770/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 30.12.08г.
► пр. пр. № 3306/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 16.12.08г.
► пр. пр. № 3943/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 16.12.08г.
► пр. пр. № 2799/07г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 18.12.08г.
► пр. пр. № 3686/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 18.12.08г.
► пр. пр. № 3367/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 16.12.08г.
► пр. пр. № 3168/08г. на РП – Казанлък. Постановление за
прекратяване на НП от 24.11.08г.
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► пр. пр. № 1859/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 24.07.08г.
► пр. пр. № 2296/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 19.08.08г.
► пр. пр. № 2679/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 21.10.08г.
► пр. пр. № 2699/07г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 21.01.08г.
► пр. пр. № 4079/07г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 28.01.08г.
► пр. пр. № 71/04г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 13.11.08г.
► пр. пр. № 1244/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 03.11.08г.
► пр. пр. № 3194/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 10.11.08г.
► пр. пр. № 3151/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 11.11.08г.
► пр. пр. № 3245/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 13.11.08г.
► пр. пр. № 3877/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 07.11.08г.
► пр. пр. № 2616/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 11.11.08г.
► пр. пр. № 360/08г. на РП – Казанлък. Постановление
прекратяване на НП от 11.11.08г.
Изготвените предложения от разследващите органи
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване
срока на разследване са общо 198 бр., като всички са уважени.
същият период е направено едно искане за продължаване на срока
Главния прокурор на Р България, което също е уважено.
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4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1,
т.2 от ЗСВ/:
Внесените обвинителни актове през 2008г. са общо са 447 бр., от
тях по образувани ДП през проверявания период - 330 броя, а по образувани ДП
от предходни години – 117 броя.
През 2008г. в РП – Казанлък са върнати от съда 23бр. внесени обвинителни
актове.
На случаен принцип бяха проверени следните върнати от съда ОА:
► пр. пр. № 1335/07г. - обвинителният акт е внесен на 12.11.07г.
Разпоредително заседание от 14.11.07г. на РС – Казанлък по нохд
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№1109/07г. за предварително изслушване на страните. Съдът с
определение е върнал ДП №ЗМ -530/07г. по описа на РПУ – Казанлък, тъй
като е установил съществена разлика в самоличността на обвиняемия в ОА
и по лична карта при снемане на самоличността му в съдебно заседание.
Внесен нов ОА на 01.02.08г. На 04.03.08г. делото е приключило с
осъдителна присъда.
► пр. пр. № 560/03г. - обвинителният акт е внесен на 04.01.08г. На
08.01.08г. РС –Казанлък по нохд № 9/08г. прекратява съдебното
производство и връща делото на РП – Казанлък за доразследване и
отстраняване на съществени процесуални нарушения. Нов обвинителен акт
е внесен на 04.04.08г. Осъдителна присъда на РС от 12.05.08г.
► пр. пр. № 226/08г. - обвинителният акт е внесен на 14.05.08г. С
разпореждане по нохд № 460/08г. на РС –Казанлък от 19.05.08г. е
прекратено съдебното производство и делото е върнато на РП – Казанлък
за доразследване и отстраняване на съществени процесуални нарушения
(не са спазени при предявяване на материалите по делото ръководни
указания на ТР №3-71 на ОС на НК на ВКС (част 8 т.1)). Внесен нов
обвинителен акт на 09.06.08г. Осъдителна присъда на РС от 27.06.08г.
► пр. пр. № 406/07г. - обвинителният акт е внесен на 14.01.08г. С
протоколно определение от 18.03.08г. на РС –Казанлък по нохд № 30/08г. е
прекратено съдебното производство и делото е върнато на РП – Казанлък
за доразследване и отстраняване на съществени процесуални нарушения
(не са спазени при предявяване на материалите по делото ръководни
указания на ТР №3-71 на ОС на НК на ВКС /част 8 т.1/). Внесен нов
обвинителен акт на 21.03.08г. Осъдителна присъда на РС от 15.10.08г.
► пр. пр. № 3740/07г. - обвинителният акт е внесен на 28.11.07г. С
протоколно определение по нохд № 1150/07г. на РС –Казанлък от
06.02.08г. е прекратено съдебното производство и делото е върнато на РП
– Казанлък за доразследване и отстраняване на допуснати съществени
процесуални нарушения. Внесен нов обвинителен акт на 13.03.08г. На
26.05.08г. е сключено споразумение, което е било одобрено от съда
(обществено порицание).
► пр. пр. № 2356/08г. - обвинителният акт е внесен на 17.11.08г. С
протоколно определение по нохд № 1092/08г. на РС –Казанлък от
19.12.08г. е прекратено съдебното производство и делото е върнато на РП
– Казанлък за доразследване и отстраняване на съществени процесуални
нарушения. Внесен нов обвинителен акт на 14.01.09г. Осъдителна присъда
на РС от 12.02.09г.
► пр. пр. № 4386/07г. - обвинителният акт е внесен на 09.07.08г. С
протоколно определение по нохд № 621/08г. на РС –Казанлък от 15.10.08г.
е прекратено съдебното производство и делото е върнато на РП – Казанлък
за отстраняване на съществени процесуални нарушения, не са изложени
съображения в ОА в какво се изразява въвеждането в заблуждение, а по
9

дефиниция на чл.9 ал.1 от НК престъплението се състои от обективна и
субективна стран, т.е. липсата на субективната част на обвинението води
от една страна както до неясен предмет, така и до ограничаване на провото
на защита. Внесен нов обвинителен акт на 09.06.08г. Осъдителна присъда
на РС от 27.06.08г.
► пр. пр. № 540/06г. Обвинителният акт е внесен на 22.08.08г. С
разпореждане от 28.08.08г. по нохд № 729/08г. на РС – Казанлък делото е
върнато на РП – Казанлък за отстраняване на съществени процесуални
нарушения и накърнено право на защита. Към момента ДП е спряно, един
от обвиняемите е извън пределите на Р България, въпреки че има взета
мярка за неотклонение.
► пр. пр. № 4168/07г. Обвинителният акт е внесен на 12.06.08г. С
разпореждане от 26.06.08г. по нохд № 729/08г. на РС – Казанлък делото е
върнато на РП – Казанлък за допуснати процесуални нарушения. Нов
обвинителен акт е внесен на 16.09.08г. Делото е приключило с осъдителна
присъда на 11.03.09г. с наложено наказание – пробация.
► пр. пр. № 2059/08г. Обвинителният акт е внесен на 26.06.08г. С
разпореждане от 04.07.08г. по нохд № 595/08г. на РС – Казанлък делото е
прекратено и върнато на РП – Казанлък за отстраняване на допуснати
съществени процесуални нарушения. Нов обвинителен акт е внесен на
07.07.08г. Делото е приключило с осъдителна присъда по нохд №617/08г.
на 11.07.08г.
► пр. пр. № 1383/08г. Обвинителният акт е внесен на 02.07.08г. С
разпореждане от 04.07.08г. по нохд № 603/08г. на РС – Казанлък делото е
прекратено и върнато на РП – Казанлък за отстраняване на допуснати
съществени процесуални нарушения. Нов обвинителен акт е внесен на
07.07.08г. Делото е приключило с осъдителна присъда по нохд №616/08г.
на 16.10.08г.
► пр. пр. № 1370/08г. Обвинителният акт е внесен на 01.08.08г. С
протоколно определение от 14.10.08г. по нохд № 687/08г. РС – Казанлък
прекратява делото и го връща на РП – Казанлък за отстраняване на
допуснати съществени процесуални нарушения. Нов обвинителен акт е
внесен на 04.12.08г. Делото е приключило с осъдителна присъда на
20.05.09г.
► пр. пр. № 1957/08г. Обвинителният акт е внесен на 01.08.08г. С
протоколно определение от 24.10.08г. по нохд № 690/08г. на РС – Казанлък
делото е прекратено и върнато на РП – Казанлък за отстраняване на
допуснати съществени процесуални нарушения. Нов обвинителен акт е
внесен на 27.11.08г. Делото е приключило с осъдителна присъда на
14.01.09г. по реда на гл. 27 от НПК, като е наложено наказание пробация.
Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания
период са общо 392 бр.
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От общо решените дела с присъди по общия ред са приключени 328
дела. От тях осъдителни са 322 бр., а оправдателни са 6 бр.
По една от осъдителните присъди има внесен протест, който е бил
уважен.
От оправдателните присъди са протестирани 3бр. По единия
протест оправдателната присъда е отменена и вместо нея е
постановена осъдителна присъда, по втория протест е отменена
присъдата на първоинстанционния съд, поради допуснато
процесуално нарушение на досъдебното производство и делото е
върнато на прокуратурата, по третия протест ОС – Стара Загора
все още не се е произнесъл.
През 2008г. година по 77 дела внесени с обвинителни актове са
постановени осъдителни присъди по реда на глава XXVІІ от НПК.
По приключените с присъда по реда на глава XXVІІ от НПК дела
няма подавани протести и няма оправдателни присъди.
През 2008 година със споразумение по реда на чл. 381 НПК са
внесени общо 42 дела. Всички внесени в съда споразумения са одобрени от
съда. Няма върнати от съда дела внесени със споразумение.
През 2008 година с предложения по реда на чл. 375 НПК във вр. чл.
78а от НК са внесени в съда общо 58 бр. От тях уважени са 71 бр.
предложения /включват и предложения от предишни периоди/. Върнатите
от съда предложения са 4 бр., а оправдани – 3 бр. Няма прекратени в
предвидените от закона случаи.
Бяха проверени 4бр. върнати от съда предложения по чл.78а от НК,
внесени по реда на чл.375 НПК:
► пр. пр. № 4325/07г. на РП – Казанлък. Образувано на 04.12.07г.
Постановление - предложение за освобождаване от наказателна
отговорност и налагане на административно наказание от 20.02.08г. С
разпореждане по АНД № 160/08г. на РС – Казанлък от 12.03.08г. делото е
прекратено поради факта, че обв. лице е било освобождавано от
наказателна отговорност , като му е било наложено наказание „глоба”. При
направена справка в АСДВ се установява, че наложеното наказание
„глоба” не е платена, т.е. към момента на извършване на деянието не е
настъпила реабилитация, следователно производството се явява
недопустимо и съдебното производство е прекратено и делото е върнато на
РП – Казанлък. Внесен обвинителен акт на 17.03.08г. На 22.04.08г. с
присъда по нохд № 293/08г. РС –Казанлък е постановил осъдителна
присъда, като е наложил наказание „пробация”.
► пр. пр. № 4514/07г. на РП – Казанлък. Образувано на 12.12.07г.
Спряно на 13.02.08г. Възобновено на 15.02.08г. Постановление предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание от 19.02.08г. С разпореждане по АНД №
158/08г. на РС – Казанлък от 22.02.08г. съдебното производство е
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прекратено и върнато на РП – Казанлък, тъй като в Постановлението на
прокуратурата липсва диспозитив, следователно са допуснати процесуални
нарушения. Внесено ново Постановление с предложение по чл.78А от НК
на 03.05.08г.
► пр. пр. № 3613/07г. на РП – Казанлък. Образувано на 27.09.07г.
Постановление по чл.78а от НК от 29.07.08г. С протоколно определение на
РС – Казанлък от 19.09.08г. съдебното производство е прекратено и делото
е върнато на РП – Казанлък за допуснато процесуално нарушение - в
обстоятелствената част на Постановлението не са посочени техническите
характеристики на управляваното ППС, от които да се направи извод дали
същото е категория А или М. С постановление от 03.10.08г. РП-Казанлък е
прекратила наказателното производство.
► пр. пр. № 166/05г. на РП – Казанлък. Образувано на 03.02.05г.
Постановление по чл.78а от НК от 18.09.06г. С протоколно определение на
РС – Казанлък от 20.11.06г. съдебното производство е отложено, като е
насрочено за 08.02.07г. (в последствие е отлагано по различни причини за
датите -12.04.07г., 13.06.07г., 15.10.07г., 19.12.07г. (на това заседание ход
на делото не е даван), отложено за 13.02.08г., 17.03.08г. На 17.03.08г.
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на РП –
Казанлък. С постановление от 17.04.08г. РП-Казанлък е прекратила
наказателното производство.
За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо
1041 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 72 бр.
Приведените в изпълнение присъди общо за 2008г. са 466 бр.
Неприведени в срок присъди няма, и само едно изпълнение на наказание е
отложено.

КОНСТАТАЦИИ:
1. Книгите и регистрите, които се водят в РП – Казанлък са в съответствие
с дадените указания и се попълват стриктно, но не са прошнуровани и
прономеровани.
2. Преписките по спрените ДП не са класирани в папки.
3. Голям е броят на постановените откази на РП – Казанлък за образуване
на наказателно производство.(54%),но е много добър процента на
отменените откази- от 1195 бр. откази са отменени 10 бр.- под 1 %,което е
показателно.
4.Поради болест не присъстваше Районния прокурор,чиято дейност не
беше оценена.
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/Инспекторатът остана с впечатление,че неявяването на административния
ръководител не беше случайно, въпреки което дейността му няма да бъде
коментирана/
5.Заместник-районния прокурор г-н Кръстин Кацаров е деен и способен
ръководител , ползващ се с авторитет в колектива като съдейства за
сплотяването му. Същият има много добри резултати, ръководи едни от
най-сложните дела от фактическа и правна сложност , работи наравно с
колегите си, извършва и действия по разследването.При проверката
заместваше и районния прокурор. Поощрен е от Висшия съдебен съвет
през 2008г. със служебна благодарност .
6.Микроклиматът в РП-Казанлък е напрегнат.
7. Голям е броят на прекратените дела, което се дължи основно на факта,
че са били възобновени и решени множество дела, предимно срещу НИ, по
които давностните срокове са изтекли.
8. Броят на върнатите дела от съда и на оправдателните присъди е малък.
9. Предвидените в НПК срокове по отношение на решаването на
преписките, както и по отношение на разследването на досъдебните
производства се спазват стриктно.
10. По повечето от спрените досъдебни производства срещу ИИ липсват
данни, че лицето което е станало причина за спиране на ДП – свидетел или
обвиняем, е обявено за местно или ОДИ.
11. По спрените дела срещу НИ органите на МВР изпращат редовно
справки за провежданите ОИМ за разкриване на извършителите.
12.РП-Казанлък има потенциал до покаже по-добри резултати.
13.Добрите резултати за дейността на РП-Казанлък се дължат и на
дейността на зам.-районния прокурор. К.Кацаров.

ПРЕПОРЪКИ:
1. Да се прономероват и прошнуроват книгите и регистрите, които се водят
в РП – Казанлък.
2. Преписките по спрените ДП да се класират в папки.
3. Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу ИИ, без по
него лицето да е обявено за ОДИ. Да се изискват регулярно от МВР и да се
прилагат по делото документи за това, както и номера и датата на
телеграмата, с която обвиняемият е обявен за издирване.
4. Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно
производство.
5. По спрените ДП срещу ИИ да се следи и занапред стриктно (чрез
изпращане на напомнителни писма) за провежданите мероприятия по
издирване на лицата, обявени за местно или ОДИ, като се изисква от
органите на МВР да изпращат обратна информация на прокуратурата.
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6.Да се вземат предвид констатациите в настоящия Акт, същите се обсъдят
задълбочено и анализират от ръководството на РП-Казанлък и Окръжния
прокурор на гр.Стара Загора.
6. Окръжният прокурор на гр. Стара Загора, по своя преценка, както и на
основание чл.304 вр. чл.303 от ЗСВ да предложи за поощрение заместник–
районния прокурор в Районна прокуратура гр.Казанлък, г-н Кръстин
Димов Кацаров – „предсрочно повишение в ранг”

ИНСПЕКТОР:
Ал. МУМДЖИЕВ
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