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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА 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 
Районна прокуратура гр.Пловдив. Проверката бе извършена от  проверяващи 
- инспектор Ясен Тодоров  и експерти Димитрина Долапчиева  и Сия 
Иванчова на 20, 21, 22 и 23 октомври 2009 година.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Районна 
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. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
 
Със Заповед ЛС № 341/11.02.2008г. на Главния прокурор на РБългария, 

утвърдената щатната численост на персонала на РП – гр. Пловдив, считано от 
01.02.2008г. е както следва: общата численост на РП- гр. Пловдив е 88 броя, 
като от тях прокурори – 48 броя/в т.ч. 2 за младши прокурор / и съдебни 
служители – 40 броя. За проверявания период в прокуратурата са работили 
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реално 40 прокурори при 48 щата. В началото на 2008г. от 48 щата за 
прокурори в РП- гр. Пловдив са работили 46 прокурори. Незаети са били 2 
щата – съответно за „прокурор” и за „младши прокурор”. През 2008г. поради 
преминаване на длъжност в друг орган на съдебната власт след приключване 
на обявени конкурси се освобождават 3 щата за прокурори: 

От 02.06.2008г. прокурор Стоян Л. Тонев е освободен, поради 
назначаването му за съдия в Районен съд Пловдив след приключване на 
процедура  по обжалване на конкурс от 2007г. 

От 06.10.08г. прокурор Любомира Ил. Апостолова е освободена поради 
назначаването й за прокурор в СРП с Решение по Протокол № 35/31.07.08г. 
До тази дата прокурор Апостолова не работи в РП- гр. Пловдив, тъй като със 
Заповед на Зам. главен прокурор е командирована в СРП от месец март 
2007г. 

От 17.11.2008г. прокурор Недялка Н. Вълчева е освободена поради 
назначаването й за съдия в РС – гр. Пловдив след приключване на процедура 
по обжалване на конкурс от 2007г. 

В края на 2008г. в РП- гр. Пловдив са заети 43 щата /42 за прокурори и 
1 за младши прокурор/, а свободни са 5 щата /4 за прокурори и 1 за младши 
прокурор/. 

Пред календарната 2008г. всички прокурори, съгласно предварително 
утвърдения график от Административния ръководител в различни периоди от 
време са ползвали платен годишен отпуск, като размерът е между 20 и 30 
работни дни. Извън случаите на платен годишен отпуск за повече от 1 месец 
са отсъствали прокурорите: Даниела Д. Владимирова – от 09.05.2008г. до 
19.08.2008г. отпуск по болест, от 19.08.2008г. до края на календарната година 
отпуск  бременност, раждане и осиновяване; Марин Ст. Дишлянов – от 
15.01.2008г. до 21.02.2008г. - отпуск по болест; Ваня Т. Христева – в 
различни периоди общо 31 календарни дни - отпуск по болест; Магда Ив. 
Симеонова – от 2007г. до 17.03.2008г. отпуск  бременност, раждане и 
осиновяване , от 10.11.2008г. до края на календарната година отпуск по 
болест; Мария Б. Димитрова – от 13.05.2008г. до края на календарната година 
отпуск  бременност, раждане и осиновяване ; Любомира Ил. Апостолова – 
командирована в СРП/не е работила в РП- гр. Пловдив/; Галина Андреева – 
Минчева – от 12.02.2008г. до 22.12.2008г. отпуск  бременност, раждане и 
осиновяване; Димо К. Илиев – от 21.01.2008г. до 25.04.2008г. отпуск по 
болест; Стоян Л. Тонев – считано от 02.06.2008г. не работи в РП- гр. 
Пловдив; Недялка Н. Вълчева – считано от 17.11.2008г. не работи в РП- гр. 
Пловдив, т.е. реално работили прокурори -40 броя. 
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Администрация - общ брой служители и конкретно заети 
длъжности. 

 
С Протокол № 30/26.09.2007 год. на ВСС за Районна прокуратура гр. Пловдив са 

утвърдени за 2008 год. допълнително поисканите 3 щатни бройки за специализирана 
администрация, както следва - 2 бр. за компютърен оператор и 1 бр. за съдебен статистик. 
С писмо И - 281/10.12.2007 год. на Главния прокурор е указано тези щатове да бъдат заети 
до началото на м. февруари 2008 год.  

Щатното разписание на служителите включва 40 щатни бройки,  от 
които към 01.01.2008 г. 3 незаети щата, както  следва: Съдебен 
администратор – 1 бр.; Административен секретар – 1 бр.; Системен 
администратор – 1 бр.; Компютърен оператор, изпълняващ деловодни 
функции – 20 бр. – 1 от тях незаета към 01.01.2008 г. ; Съдебен деловодител – 
1 бр.  – незаета към 01.01.2008 г.; Съдебен статистик – 1 бр. – незаета към 
01.01.2008 г.; Съдебен архивар – 1 бр.; Съдебен секретар – 8 бр.; Работник 
поддръжка – 1 бр. /заета към 01.01.2008 до провеждане на конкурс/; Шофьор 
– 2 бр.; Куриер – 2 бр.; Чистач – 1 бр.  

Със Заповед № ЛС–2/14.12.2007 г. е обявен конкурс за длъжностите 
„компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”,„съдебен 
деловодител” , „съдебен статистик” и „работник по поддръжка”. На 
05.02.2008 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № ЛС-2/16.01.2008 
г. на Районния прокурор на гр.Пловдив класира спечелилите конкурса, 
докладва материалите на Административния ръководител, който със Заповед 
№ ЛС-5/07.02.2008 г. определя лицата, които печелят конкурса. 

Считано от 01.03.2008 г. съответните щатни бройки са заети. 
На  08.09.2008 г. поради подаване на молба за освобождаване от длъжност 

„шофьор”  е освободен служител,. Със Заповед № ЛС–72/15.09.2008 г. е обявен 
конкурс за длъжността „шофьор” На 27.10.2008 г. конкурсната комисия, 
назначена със Заповед № ЛС-77/17.10.2008 г. на Районния прокурор на 
гр.Пловдив класира спечелилия конкурса, докладва материалите на 
Административния ръководител и считано от 01.11.2008 г. е назначен 
служител. 

В края на 2008 г. няма незаети щатни бройки за служители по щатното 
разписание на Районна прокуратура гр.Пловдив 

В Районна прокуратура гр. Пловдив 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 – 14 броя, като от тях- всички са 
водени на хартиен носител , а 10 и на електронен носител. 

- водени по указание на ВКП – 3 бр.  – всички водени на хартиен 
носител, а Регистъра за административни преписки - наблюдавани досъдебни 
производства в РП Пловдив за престъпления, визирани в чл.3 ал.1,ал.2 и ал.3 
от ЗОПДИППД, съгласно Разпореждане № И-342/2006г. на Зам.Главен 
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прокурор и в изпълнение на Инструкцията за взаимодействие между органите 
за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на 
МВР, органите на МФ, прокуратура и следствие е воден и на електронен 
носител. 

- водени книги по собствена преценка – 8 броя- Регистър на 
досъдебните производства по описа на РП Пловдив; Книга за издадени 
удостоверения в РП Пловдив; Книга за съдебните заседания на прокурорите в 
РП Пловдив /НАРЯДНА КНИГА/; Регистър за преписки и досъдебни 
производства, получени на ръка от разследващ орган; Книга за взети мерки 
по чл.72 от НПК; Регистър, съдържащ информация за лицата ползвали 
/запознали се/ с преписки на РП Пловдив; Регистър за отложените от съда 
граждански дела с участие на прокурор от РП Пловдив; Регистър на решените 
граждански дела с участие на прокурор от РП Пловдив – като всички са 
водени на хартиен носител, а 4 броя – и на електронен носител. 

На електронен носител са водени: Електронен регистър за задържани 
лица с искане за налагане МНО "Задържане под стража" на прокурори от РП 
Пловдив; Електронен регистър за ЕЗА /Европейска заповед за арест/; 
Електронен регистър за подадени декларации по чл.12 от ЗПРКИ; Електронен 
регистър за обученията на прокурори от РП Пловдив 

Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени 
критерии и при нея се установи следното: 

Използват се правните програми – „АПИС”, „СИЕЛА” И „ЛАКОРДА”. 
На всички компютри на прокурорите от Районна прокуратура гр. Пловдив са 
инсталирани мрежови версии на правно-информационните системи Апис 6.0 
и Сиела, които се актуализират при всеки нов брой на Държавен вестник. 
Освен това на специален сървър са качени Сборник материали по Европейско 
право и Сборник материали по правата на човека – достъпни за всички 
прокурори през мрежата. Изграден е и достъпен от всички работни места 
вътрешен информационен център, в които прокурор и служители имат достъп 
до всички актуални заповеди и разпореждания, издавани от 
административния ръководител, а по преминаващата през мониторите на 
всички компютри информационна лента могат да се следят актуални 
съобщения, свързани с пряката организация на работата. 

Деловодната програма, използвана от Районна прокуратура гр.Пловдив 
е разработена от Ив. К. – ЕТ ”П…. и внедрена първоначално през 1996 г. като 
пилотен проект.  

Деловодното отчитане на работата в Районна прокуратура е изцяло 
компютъризирано. Отразява се всяко движение по преписките, входящо, 
изходящо, произнасяне, местоположение, актуално състояние и др. Може да 
се проследи кой прокурор е работил по конкретна преписка в различните 
етапи на развитието й, как са спазвани сроковете за произнасяне, видовете 
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заключителни мнения на следовател/дознател, с които материалите постъпват 
в прокуратурата, както и заключителния прокурорски акт. След влизане в 
сила на решенията на съда електронно се проследява изпълнението на 
присъдата, което до момента се прилага единствено в РП- гр. Пловдив. 

През м. септември 2008г. във връзка с договора, който е бил  сключен 
между създателя на внедрената в РП-гр. Пловдив програма за деловодно 
отчитане на преписки и дела и ВКП, за връзка на съществуващата система с 
УИС е било преминато към нова версия на досега съществуващия програмен 
продукт. 
            В  изпълнение  на  Заповед № ЛС-3020/16.07.2007 г. на Заместника на 
Главния прокурор при ВКП г-н Валери Първанов, със  Заповед  № РП -
34/18.07.2007 год.  на  Районния  прокурор гр.Пловдив  считано от 
17.09.2007г. в РП гр. Пловдив  за всяко наказателно производство, образувано 
от прокурора, се  генерира  отделен  идентификатор  по  стандартите  на   
Единната информационна система за противодействие на престъпността 
(ЕИСПП).  

В изпълнение на заповеди № ЛС-6185/12.09.2007 год. на Главния 
прокурор на Р. България и № ЛС-6310/02.10.2007 год. на г-н В. Първанов-зам. 
главен прокурор при ВКП и през отчетната година   разпределението на   
постъпващите материали в Районна прокуратура гр. Пловдив, обхващащи и 
преписките, е подчинено на принципа за случаен подбор. Самата организация 
по разпределение на новопостъпващите дела и преписки чрез електронно 
разпределение и чрез използването на предоставения от ВСС програмен 
продукт е регламентирано със Заповед № РП-42/09.10.2007 год. на районния 
прокурор на гр. Пловдив. Със същата заповед са определени групите 
преписки и броя на прокурорите в тях съобразно данните от статистическите 
таблици и данните за броя заведени заявителски материали във всяко РПУ и 
сектор.  

Цитираната заповед е била изменяна и допълвана със заповеди на 
Районния прокурор на гр. Пловдив № РП-7/05.02.2008 г., № РП-19/06.06.2008 
г., № РП-13/25.02.2009 г. и № РП-35/08.06.2009 г. повод за което е била 
необходимостта от постигане на по-равномерно натоварване на прокурорите  
в отделните групи и обезпечаване правилната  работа на програмния продукт  
за случайно разпределение, предвид ангажираността на прокурорите в повече 
от една група и във връзка с заемане на длъжности, свързани с допълнителни 
административни задължения и изготвяне на справки и анализи. 
          През  2008 г.  са  издадени  следните  заповеди  на  Районния  прокурор  
гр.Пловдив  във  връзка  с  работата  на  Прокуратурата  по  водене  на  
статистиката съгласно указанията на ВКП: 
          В изпълнение на Указание Изх. № 361/27.12.2007 г. на Главния 
прокурор на Република България - Заповед № РП-01/07.01.2008 г., касаеща 
организация на информационната дейност  и регламентираща сроковете за 
подготовка и отчитане на статистическите данни за цялата 2007 г. 
 В изпълнение на Указание Изх. № 301/27.12.2007 г. на Главния 
прокурор на Република България за организация на информационната 
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дейност в Прокуратурата на Република България, изменено и допълнено с 
Указание Изх. № 283/2008 г. е издадена Заповед № РП-47/23.12.2008 г. 
касаеща организация на дейността, подготовката на данните за отчетния 
доклад за дейността на РП гр.Пловдив за 2008 г. и изготвяне на доклада.  

 
 Районна прокуратура гр.Пловдив изготвя ежеседмични, ежемесечни, 
тримесечни, шестмесечни, деветмесечни, годишни и периодични 
статистически таблици и справки по указание на по-горестоящите 
прокуратури. 

В изпълнение на Заповед № 53/28.11.2007 год.  на Апелативния 
прокурор гр. Пловдив и в допълнение на взетите мерки със Заповед № РП-
92/16.10.2006 год. на Районния прокурор гр. Пловдив в Районна прокуратура 
гр. Пловдив е създадена организация по образуване досиета на всички 
върнати от съда дела и дела, по които са отменени постановления за 
прекратяване на наказателното производство, като е разпоредено досиетата 
да съдържат: 
- копие на акта на прокурора; 
- определението или разпореждането на съда за връщане на делото в Районна 
прокуратура гр. Пловдив; 
- 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; 

С помощта на деловодната система се генерират всички статистически 
справки и множество оперативни справки. Освен тях се е наложила практика 
за текущ контрол по срочност на произнасяне и състояние на преписки и 
досъдебни производства с различна периодика /всяка седмица, два пъти в 
месеца, месечно/, както и във всеки момент, ако това е необходимо. Това дава 
възможност на ръководителите по прокуратури да упражняват превантивен 
контрол. Контролира се срочността на произнасяне, броя на задържаните 
лица и продължителността на задържане, колко от досъдебните производства 
са за проверка при наблюдаващите прокурори и колко време отнема 
проверката, по кои досъдебни производства е искано удължаване на срока и 
на коя дата и за кои от тях е получено, срокове за изпълнение на възложените 
проверки, досъдебни производства взети на специален надзор от Районна, 
Окръжна, Апелативна прокуратури и ВКП и много други. Упражнява се 
контрол и върху работата на деловодителите посредством индивидуалните 
им кодове за достъп и анализ на качеството на въведените данни. 
 През 2008 г. не са изготвяни предложения за поощрения чл.304,ал.1 
ЗВС, но с решение по Протокол № 8/13.02.2008 г. на ВСС на осн. чл.303 ал.2 
т.1 от ЗСВ са поощрени прокурорите Светлозар Чераджийски, Даниела 
Начева, Живко Пенев, Атанас Янков и Галин Гавраилов. 

През 2008 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив са постъпили три 
сигнала от граждани с твърдения за тенденциозно отношение на прокурори 
във връзка с работата им и нарушаване на правилата за професионална етика 
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По така постъпилите в Районна прокуратура гр. Пловдив сигнали е 
била назначена и извършена надлежна проверка, като основание за търсене 
на дисциплинарна отговорност от прокурора, срещу когото е бил подаден 
сигнала, не са били установени. Поради това преписките са приключени с 
отказ да се образува дисциплинарно производство. За произнасянето по 
приключване на преписката надлежно са били уведомени горестоящите 
прокуратури 

Средната продължителност на извършване на проверките по 
цитираните сигнали през 2008г., от постъпването им до тяхното решаване, е 
била 25 дни. 

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. Пловдив е издал 133 бр. 
заповеди, от които 81 по кадрови въпроси и 52 свързани с организационната 
дейност на прокуратурата и други въпроси свързани с дейността на РП 
Пловдив. 
 Издадени са 8 броя Разпореждания до органите на досъдебното 
производство и полицията, свързани със: спазване на критерия и определяне 
на паричната равностойност на понятията “значителни вреди” и “значителни 
имуществени вреди”; с постъпили сигнали за нарушаване на обществения ред 
и оплаквания на граждани, по повод придобилата масов характер 
проституция в зоните на завишен трафик на хора и превозни средства; със 
зачестилите инциденти в дискотека “Папараци”; със зачестили случаи, 
отразени в медийното и общественото пространство, на нарушения при 
функционирането на домовете за временно настаняване и отглеждане на 
деца, изоставени или лишени от родителски грижи, както и на такива с 
умствена изостаналост и развитие, свързани със засягането на личността, 
достойнството, здравето и живота на настанените там деца и за превенция за 
недопускане на бъдещи инциденти и други.  
 Направени са две предложения по чл. 145 ал. 1 т. 6 ЗСВ до 
Ръководителя на Общинска охрана и Зам. Кмета по “Обществен ред и 
сигурност, организация по безопасност на движението и транспорта” при 
Община Пловдив, както и до Консултативния съвет към Кмета на Община 
Пловдив. От заповеди на РП: 

- 20 броя заповеди са издадени по указание на Главния прокурор 
- 16 броя заповеди и разпореждания са издадени по собствена 

преценка 
През 2008 година се е наложило от страна на прокуратурата спрямо 

дознателите да бъдат взети  мерки, включващи и ангажиране на 
дисциплинарната отговорност на 14 дознатели.  

Изготвените до органите по чл. 228 от ЗМВР сигнали са били надлежно 
проверени, като петима от дознателите са били наказани с “писмено 
предупреждение”, един с “порицание” за срок от 6 месеца, четирима от 
дознателите, за които са пуснати надлежни сигнали, не са били наказани, а по 
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останалите сигнали до края на 2008 г. в Районна прокуратура гр. Пловдив не 
са постъпили отговорите за предприетите мерки. 
 През м.Декември 2008 г. е била извършена комплексна проверка по 
завеждането, отчитането, срочността и качеството на работата по дознанията, 
възложени за разследване на дознателите при ОД на МВР гр. Пловдив сектор  
“Икономическа полиция”, от комисия, определена със Заповед № РП-
41/04.12.2008 год. на Районния прокурор гр. Пловдив. Проверката е 
обхванала следните въпроси: спазва ли се разпореждането на Районния 
прокурор гр. Пловдив за незабавно изготвяне и изпращане в Районна 
прокуратура гр. Пловдив на уведомителни писма за образуваните 
наказателни производства по реда на чл. 212 ал. 2 от НПК; спазва ли се 
императивната разпоредба на чл. 212 ал. 3 от НПК; изготвяни ли са 
календарно-оперативни планове за процесуалните действия, които следва да 
се извършват по производството и спазват ли се сроковете заложени в 
плановете; спазват ли се изискванията на чл. 219 ал. 1 от НПК за доклад на 
материалите по делото преди привличане на обвиняемо лице към наказателна 
отговорност и по чл. 226 ал. 1 от НПК преди приключване на разследването, 
спазва ли се Заповед № 90/11.10.2006 год. на Районния прокурор за 
изготвянето на “паркетно дело” в случаите, когато спрямо обвиняемото лице 
се изготвя и внася искане в ПРС за определяне мярка за неотклонение 
“Задържане под стража”; регулярно ли се извършват процесуално-
следствените действия в хода на неприключените досъдебни производства, 
налице ли са всестранност и обективност при разследването, в пълнота ли се 
изпълняват указанията на наблюдаващите прокурори, осъществява ли се 
периодичен контрол от старшия дознател при сектор “Икономическа 
полиция” по посочените по-горе задължения на дознателите; спазва ли се 
разпореждането на Районния прокурор гр. Пловдив, касаещо работата по  
досъдебните  производства водени срещу лица, спрямо които има две и 
повече висящи производства; спазва ли се заповед № 52/10.04.2006 год. на 
Районния прокурор относно реда за съхранението и описването на 
веществените доказателства; дейността по изпълнението на Разпореждане № 
И-24/2004 год. на Районния прокурор гр. Пловдив, касаещо работата по 
спрените производства срещу известен извършител; проверка на реда и 
начина на разпределение на досъдебните производства по дознатели.  

 В резултат на така извършената проверка е установено, че има 
неравномерност на натовареността на дознателите при сектор „ИП” при ОДП 
гр. Пловдив, дължаща се на неравномерно разпределение на досъдебните 
производства, разследването по които е възложено на сектора. Установено е 
също така, че не се спазва заповед на Районния прокурор гр. Пловдив 
относно преразпределението на висящите досъдебни производства, в 
случаите на продължително отсъствие от работа на първоначално 
определения за водещ разследването дознател.  

В изпълнение на Заповед № РП-32/01.10.2008 год. на Районния 
прокурор гр. Пловдив е извършена проверка в сектор „Пътна полиция” при 
ОД на МВР гр. Пловдив с оглед дейността на този орган по изпълнение на 
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наказанията „лишаване от право за управление на моторно превозно 
средство”. Не са били констатирани сериозни пропуски в дейността по 
изпълнение на присъдите.  

В изпълнение плана на Районна прокуратура гр.Пловдив и съобразно 
Разпореждане на Окръжна прокуратура гр.Пловдив през месец юни 2008 г. е 
извършена проверка от прокурор при Районна прокуратура гр.Пловдив  на 
приватизационните сделки сключени в ПОАП за периода 01.06.2007 – 
31.05.2008г., за което е изготвена обобщена справка и анализ на всички 
сключени приватизационни сделки през отчетния период 

През 2008 г. продължава дейността по извършването на проверки на 
място на други държавни и общински органи и институции с оглед 
съблюдаването на спазването на закона при тяхната дейност и издаването на 
техните административни актове. 

Извършени са били 17 проверки, някои от които са: 
В изпълнение на Указание № И-319/2007 год. на Апелативния прокурор 

гр. Пловдив в периода от началото на годината до 30.06.2008 г. е извършена 
комплексна проверка, заедно с насрещна такава по спазване на ЗУТ, Закона 
за здравето, съблюдаване на разрешителен режим за продажба на алкохол и 
тютюневи изделия на лица под 18 години и други в дискотеки, компютърни 
клубове и пр. заведения посещавани от младежи. В изпълнение на 
посоченото указание под ръководството на началниците на РПУ и 
наблюдаващите РПУ прокурори са сформирани групи с представители на 
компетентните органи и институции, изготвени са програми за извършването 
на проверките, които са изпратени на по-горните прокуратури. 

През месец март 2008 г. е финализирана и проверка в изпълнение на 
Указание № И-320/28.11.2007 год. на Апелативен прокурор гр. Пловдив във 
връзка с административно наказателната дейност на контролните органи в 
строителството и реакцията им срещу възложители на строежи, които ги 
ползват без разрешение за ползване или при мотивиран отказ от издаването 
на такова  в регионалните структури на ДНСК гр. Пловдив и на общинските 
администрации. Посетени са общините в съдебния ни район, както и РДНСК 
гр. Пловдив и са прегледани наличните книжа по въпроса там. Констатирано 
е, че РДНСК гр. Пловдив не осъществява последващ контрол по изпълнение 
на заповедите си за спиране от експлоатация на обекти, функциониращи без 
разрешение, а съответно органите на район “Западен” гр. Пловдив не са 
спазвали изискванията на ЗАНН при отработването на преписките, за което 
посочените органи са били сезирани с предложения по ЗСВ. 
 През месец март 2008 год. е извършена съвместна проверка с 
представители на РИОКОЗ и РВМС гр. Пловдив относно спазване на 
изискванията за безопасност на храните, включително на тези от животински 
произход на територията на пазара в кв. “Секирово” в гр. Раковски. 
Проверката е обхванала и данни за извършени престъпления по чл. 350, 351, 
232 и 234 от НК.  

През месец март 2008 год. е извършена проверка във всички търговски 
обекти, които предлагат и търгуват с артикули, спадащи съгласно ЗМВР към 
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служебните знаци и да се изземат с надлежни протоколи намерените 
количества сини и/или червени лампи с оглед реализиране на 
административна или наказателна отговорност за неправомерното им 
ползване и държане. Проверката не е установила нарушения в режима на 
придобиване и съхранение на такива вещи.  

През месец март 2008 год. чрез органите на ОДП гр. Пловдив е била 
извършена проверка от оторизирани по смисъла на чл. 41 ал. 1 от Закона за 
частната охранителна дейност /ЗЧОД/ служители на ОД “Полиция” – гр. 
Пловдив съгласно правомощията им по чл. 41 ал. 2 от закона на всички 
физически и юридически лица, осъществяващи частна охранителна дейност 
на територията на областната дирекция. Проверката е обхванала спазването 
на изискванията на чл. 25, чл. 27 ал. 1, чл. 28 ал. 2 и 4, чл. 30 ал. 6, чл. 32 ал. 2 
и чл. 35 от ЗЧОД.  
 През месец април 2008 г. по самосезиране са изискани данни от РДНСК 
гр. Пловдив относно установените случаи на незаконно строителство в 
отделните общини, изразило се в изграждането на сгради в недвижими 
имоти, представляващи обработваема земя, земеделска земя или пасище без 
право на това. Възложени са проверки на органите на полицията с оглед на 
деяния по чл. 323 а ал. 1 и 2 от НК, като в резултат са били отработени 
съответни преписки, при наличието на достатъчно данни по смисъла на чл. 
211 от НПК са били образувани и досъдебни производства, като паралелно с 
това са сигнализирани РДНСК и кметовете на общини за предприемане на 
действия по санкциониране и премахване на незаконното строителство 

През м. юли 2008 год. е възложено на Директора на ОДП гр. Пловдив и 
на Началниците на РПУ извършването на традиционни текущи проверки 
относно спазване на реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали, установен със Закона за управление на отпадъците и с 
Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и 
цветни метали. За целта са били проверени всички пунктове за изкупуване на 
черни и цветни метали по районни управления на МВР. Във връзка с 
констатациите от проверката са били изготвени две предложения по реда на 
чл. 145 от ЗСВ до Началниците на ІІ и ІV РПУ гр. Пловдив за контрол по 
отстраняването на нарушенията в част от обектите. Така също за периода са 
били започнати 6 досъдебни производство по чл. 234 Б от НК. 

През същия месец окончателно е финализирана и обобщена като 
резултати проверката, осъществена в изпълнение на Указание № 319/2007 
год. на Апелативния прокурор гр. Пловдив по спазването на ЗУТ, Закона за 
здравето, спазването на пропусквателния и разрешителен режим за продажба 
на алкохол и тютюневи изделия на лица под 18 години и други в дискотеки, 
компютърни клубове и др. заведения, посещавани от младежи. От страна на 
органите на РПУ със съдействието на компетентните административни 
органи са съставени констатации и са приложени съответни санкционни 
мерки спрямо проверяваните обекти на територията на съдебния ни район. 
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През 2008 г. с оглед поддържането и повишаването на професионалната 
квалификация на прокурорите,  както чрез НИП, така и от Върховна 
касационна прокуратура бяха проведени множество обучителни курсове и 
семинари, включващи въпроси свързани с проблеми по приложението на 
НПК и в областта на правото и съдебната практика на Европейския съюз.  

  На място в гр. Пловдив бе проведен семинар с лектор от НИП, в който 
взеха участие, както прокурори от Районна прокуратура гр. Пловдив и 
Окръжна прокуратура гр. Пловдив, така и част от поканените от нас съдии от 
Районен съд гр. Пловдив.  

Във връзка с обучението на служителите с оглед повишаване на 
квалификацията и професионалните им умения, следва да бъде отбелязано, че 
всеки служител при постъпването си на работа се запознава с Правилника за 
организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 
Република България /ДВ бр. 6/2008 год. от 18.01.2008 год./ и Правилата за 
професионална етика на съдебните служители в Прокуратурата на Р. 
България, приети с Протокол № 25/18.07.2007 год. на ВСС. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 

През 2008г. в Районна прокуратура  - гр. Пловдив броят на преписките 
е бил 7691 броя, като новообразуваните  са били 6685, а образуваните от 
предходни периоди – 1006. От тях през 2008г. са решени 5743 броя, от които 
с откази за образуване на досъдебно производство - 2541 броя. От тези откази 
276 броя са обжалвани, 209 броя са потвърдени, а 67 броя са отменени.. 

Необжалваните откази са 2265 броя. За периода са образувани 4167 
броя досъдебни производства,  изпратени по компетентност са 965 преписки . 

Към момента на проверката нерешените преписки бяха 328 бр., от тях:  
291 броя нерешени в едномесечен срок и 37 броя нерешени в 

тримесечен срок с разрешение на административния ръководител.Останали 
нерешени преписки, образувани в предходни години – 3 броя.- преписка 
№0101198/2005г. – наблюдаващ прокурор Л. Кръстева, преписка 
№011617/2007г. – наблюдаващ прокурор Ч. Грошев и преписка 
№012372/2007г. – наблюдаващ прокурор Д. Дърмонска. 

 Преписки на специален отчет съгласно т.5 от Заповед №ЛС-
2184/30.05.07г. на Главния прокурор на РБългария – 4 броя -  През 2008 г. в 
Районна прокуратура гр. Пловдив са постъпили и са наблюдавани общо 4 
преписки свързани със злоупотреба с фондове на ЕС. По две от преписките е 
извършена проверка по реда на чл. 145 ал. 1 т. 3 от ЗСВ и същите са 
изпратени по компетентност в Окръжна прокуратура гр. Пловдив с оглед 
престъпление по чл. 248а ал. 2 от НК. По една от преписките се извършва 
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проверка по реда на чл. 145 ал. 1 т. 3 от ЗСВ, която към момента все още не е 
приключила. В Районна прокуратура гр. Пловдив има образувано едно 
досъдебно производство, касаещо злоупотреба с фондове на ЕС, образувано 
за престъпление по чл. 313 ал. 1 от НК. Преписките са съответно: 

№ 11307/2008 срещу И. Х. Т. по чл.313 ал.1 НК за злоупотреба с 
фондове на ЕС. Изпратено на 20.11.2008 г. на разследващия орган с указания 
за провеждане на действия по разследването.      

№ 10367/2008 срещу К. Г. З. чл.212,ал.3 вр. ал.1 НК за заявени неверни 
данни от кандидат за финансиране по Схема за единно плащане на площ 
(СЕПП) и за необлагодетелствани райони (НР) Приключила на 19.11.2008 г. 
с отказ за образуване на ДП и изпратена по компетентност на ОП Пловдив. 

№ 10366/2008 срещу Ст. В. Б. по чл.212,ал.3 вр. ал.1 НК за заявени 
неверни данни от кандидат за финансиране по Схема за единно плащане на 
площ (СЕПП) и за необлагодетелствани райони (НР) Приключила на 
19.11.2008 г. с отказ за образуване на ДП и изпратена по компетентност на 
ОП Пловдив. 

№ 11252/2008  срещу И.М. Д. за престъпление по чл.212,ал.3 вр. ал.1 
НК във връзка с твърдение на жалбоподателката за получени субсидии за 
2007 г. и подадено заявление за 2008 г. от лице, което не обработва заявената 
за субсидии земя злоупотреба с фондове на ЕС. Преписката е изпратена в 
ОДП Сектор ИП Пловдив с указания за извършване на проверка.  

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 
2008г. са общо 56313 бр, като от тях - новообразувани досъдебни 
производства – 5824 бр, образувани в предходен период – 49612 бр. /от 
48 106 са възобновени дела/, новообразувани бързи производства - 658 бр., 
образувани в бързи производства в предходен период- 3 броя,  
новообразувани незабавни производства – 216 бр.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове - 
54297 бр., от тях: новообразувани ДП през 2008г.- 4284 бр., образувани ДП в 
предходен период – 49193 бр., новообразувани бързи производства през 
2008г. – 605 бр., образувани бързи производства в предходен период – 3 броя,  
новообразувани незабавни производства през 2008г. – 212 бр.  
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В края на отчетния период за приключените досъдебни, бързи и 
незабавни производства от разследващ орган, намиращи се за произнасяне 
при прокурор са 462 бр. НП. Наблюдаваните бързи производства, по които 
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК са 630 броя, по 
които разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1 , т. 5  от НПК – 21 
броя, а по които е постановено разследването да се извърши по общия ред е 
48 броя. 

Наблюдаваните незабавни производства, по които разследването е 
приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 210 броя, разследването е 
приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – 4 броя, постановено е 
разследването да се извърши по общия ред – 4 броя.  

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 
изпратени на разследващ орган – 55 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам 
е извършил необходимите действия – 16 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2008 г. са общо 3828 броя. 
От тях спрени срещу неизвестен извършител -  3439 броя, спрени срещу 
известен извършител – 389 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. са   48106 
бр., като от възобновените – 46994 бр. са срещу неизвестен извършител, а 
1112 бр. – възобновени срещу известен извършител. 

Със Заповед № РП-31/20.06.07г. районният прокурор в т.5 указва по 
досъдебните производства с изтекъл давностен срок, наблюдаващите 
прокурори да вземат незабавни мерки по тяхното прекратяване. Тази заповед 
е във връзка с изпълнението на Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния 
прокурор на РБългария и на основание чл.114, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗСВ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2008г. са общо 
48251 бр., от тях – 1164 бр. са водени срещу известен извършител, а 47087 бр. 
са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 146 бр. и от 
тях 66 бр. са отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 
постановления за прекратяване – 15 броя, като от тях 2 постановления за 
прекратяване на ДП са  отменени. Служебно отменени от прекратените през 
проверявания период – 7 броя. 46659 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 – 1366 
броя, уважени – 1351, а неуважени – 15 броя. Направени искания от 
наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до по-
горестоящата прокуратура – 1104 броя, уважени – 1103 броя. Направени 
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искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването 
до Главния прокурор на РБ – 247 броя, уважени – 236 броя, а неуважени – 9 
броя. 

През 2008г. заведените преписки   с отделени материали за  издаване на 
Европейска заповед за арест /ЕЗА/ в РП – гр. Пловдив са били 22 броя, а към 
датата на проверката  - 21.10.2009г. са били 9 броя. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 
През 2008г. РП гр. Пловдив е внесла в съда 1704 обвинителни  акта. 1259 

от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 445 броя по 
ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с внесени 
обвинителни актове – общо през проверявания период – 63 броя, като от тях - 
46 ОА  са с разпореждане на съда, а 17 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. Допускани са отстраними процесуални нарушения както в 
стадия на разследването, така и в изготвянето на обвинителния акт от 
прокурора, накърнява се правото на защита на обвиняемите. Има пропуски 
при прилагане на материалния закон. Връщането на дела по внесени 
постановления за освобождаването от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание е поради липсата на основания по чл. 78а НК, 
също и поради неправилната квалификация на извършеното престъпление. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период – 1466 
броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 210 броя, Броят на 
оправдателните присъди по общия ред – 5 броя, всички  протестирани, 
резултат от протеста – уважени – 1 бр., неуважени – 4бр. Броят на 
осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - 204 бр. От 
тях протестирани – 15 броя, от които уважени – 5броя, а неуважени – 10 броя. 
В хода на съдебното следствие са постигнати 1047 броя споразумения.  

През 2008г. са внесени 151 броя споразумения за решаване на делото в 
досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени -146 броя. Броят на 
неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 5 броя. 

През 2008г. от РП - гр. Пловдив са внесени 245 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 
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предложения на прокуратурата са 201 броя. Върнати от съда предложения – 
14 броя. Оправдани от съда – 2 броя, а прекратени – 3 броя. 

През проверявания период прокурорите от РП- гр. Пловдив са участвали в 
5749 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с участие на 
прокурор – 756 броя. 

През 2008г. са приведени  в изпълнение 1728 присъди и определения за 
одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 3 бр.,   
неприведени присъди в срок – 7 броя, които не са приведени в изпълнение, 
поради очакване за групиране на наказание 

 
КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 
Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 

има отменени откази за образуване на досъдебно производство или отменени 
постановления за прекратяване на наказателно производство /от съда или от 
горестояща прокуратура/. Бяха проверени и 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/ 

1.  пр.пр. № 5102/08г. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 
372/08г. по описа на ОД на МВР-І РУ – гр. Пловдив. НП е било водено 
срещу 2 лица, които в хода на производството са били привлечени като 
обвиняеми. Взета им е мярка за неотклонение/МН/ „Парична гаранция”. 
Производството е спряно на 29.09.08г. на основание чл. 244, ал.1, т.3 от 
НПК, поради отсъствието на важни свидетели-очевидци от пределите 
на страната. С постановление от 13.02.09г. производството е било 
възобновено, тъй като един от свидетелите се е завърнал в страната. С 
постановление от 08.05.09г. прокурор Д. Калчева спира НП, тъй като 
лицето С се явява единствен свидетел – очевидец по смисъла на закона и 
разпита му е от изключително значение за разкриване на обективната 
истина. Свидетелят е обявен за ОДИ с мярка „Установяване на адрес”. 

2. пр.пр. № 4100/08г. по описа на РП- гр. Пловдив.  С постановление от 
10.05.08г. прокурор Д. Калчева от РП- гр. Пловдив е възложила 
извършването на проверка. С постановление от 11.06.08г. прокурор Д. 
Калчева от РП- гр. Пловдив е възложила извършването на допълнителна 
проверка. С постановление от 21.08.08г. прокурор Д. Калчева образува ДП 
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по чл. 209, ал.1 от НК, като е дала указания за извършване на 
разследването. На 06.10.08г. е направено искане за удължаване срока на 
разследването с 60 дни. С постановление от 29.01.09г. прокурор Д. 
Калчева спира НП за издирването на единствен свидетел – очевидец по 
смисъла на закона и разпита му е от изключително значение за 
разкриване на обективната истина. Дадено е указание незабавно да се 
предприемат необходимите действия за обявяване на свидетеля  за ОДИ 
с мярка „Установяване на адрес” и в РП – гр. Пловдив бъде изпратено 
копие от телеграма, с което същият е обявен за ОДИ. 

3. пр.пр. № 7787/08г. по описа на РП- гр. Пловдив , дознание № 779/08г. 
по описа на ІІ РУ- МВР – гр. Пловдив. Спряно НП на 26.08.09г., като е 
започнала процедура по обявяването за ОДИ. 

4. пр.пр. № 7503/08г. по описа на РП- гр. Пловдив , дознание № 16/09г. 
по описа на ІІ РУ- МВР – гр. Пловдив. Спряно НП на 02.04.09г. 
Свидетелят е обявен за ОДИ с мярка „Установяване на адрес”.  

5.  пр.пр. № 6698/07г. по описа на РП- гр. Пловдив , дознание № 
1002/07г. по описа РУ- МВР – гр. Пловдив. Спряно НП на 08.04.09г.  
Обявен за ОДИ с телеграма № 16306/26.03.08г. Искано е удължаване 
срока за разследване. 

6.   пр.пр. № 128/03г. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 5/04г. 
по описа на ОД на МВР-ІV РУ – гр. Пловдив. С постановление от 
04.03.09г. прокурор Кр. Райчева спира НП. НП е било водено срещу 2 лица, 
които в хода на производството са били привлечени като обвиняеми. 
Единият е напуснал страната в посока САЩ на 11.06.03г. и до момента 
няма данни да се е завърнал в страната. Обявен за ОДИ с телеграма № 
12214/29.04.04г. на ГДППООРП – гр. София. Отново е издирван чрез 
НАП, дали има трудово правоотношение, ако има при кой работодател – 
управител, седалище, адрес на работодателя. До момента на 
извършването на проверката обвиняемият не беше открит.   

7. пр.пр. № 7128/08г. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 145/08г. 
по описа на РУ- ТП - МВР-– гр. Пловдив. С постановление от 10.10.08г. 
прокурор Здравко  Колев спира НП, тъй като лицето, срещу което е 
образувано производството е изпаднал в краткотрайно разстройство на 
съзнанието и е настанено за лечение в психиатричен диспансер – гр. 
Пловдив за срок от 2м., считано от 15.09.08г., след това лечението е 
продължено в ПБ – гр. Кърджали с Р № 187/29.10.08г. на РС – гр. Пловдив 
– ХХІ наказателен състав по ЧНД № 658/08г. по описа на съда. 

8. пр.пр. № 6295/09г. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 376/08г. 
по описа на VІ  РУ-  МВР- гр. Пловдив. С постановление от 27.08.09г. 
прокурор Здравко  Колев спира НП, тъй като лицето, срещу което е 
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образувано производството е напуснало пределите на страната. 
Данните за напускане на страната  са от 22.08.09г. До момента на 
извършването на проверката обвиняемият не беше открит.   

9. пр.пр. ВЯ/06-№ 6705/09г. по описа на РП -  гр. Пловдив, ДП № 
676/07г. по описа на VІ  РУ-  МВР- гр. Пловдив. С постановление прокурор 
Здравко  Колев спира НП, тъй като лицето, срещу което е образувано 
производството е напуснало пределите на страната. Данните за 
напускане на страната  са от 05.01.09г. в посока Великобритания. 
Обявен за ОДИ с телеграма № 9579/09г. на ГДППООРП – гр. София. До 
момента на извършването на проверката обвиняемият не беше открит.  

10. пр.пр. № 5453/09г. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 
413/09г. по описа на VІ  РУ-  МВР- гр. Пловдив. С постановление от 
14.09.09г. прокурор Здравко  Колев спира НП , по причина, че единствения 
– свидетел – очевидец страда от тежко заболяване, което му пречи да 
участва в разследването. 

11. пр.пр. № 6844/97. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 
1666/97. по описа на ІІІ  РПУ-  МВР- гр. Пловдив. С постановление 
прокурор Б.  Мендев- зам. районен прокурор спира НП, поради напускане 
на пределите на страната на уличеното лице на 27.07.02г. Обявен за 
ОДИ. Изготвен е календарно – издирвателен план, като се докладва 2 
пъти месечно. До момента на извършването на проверката издирваното 
лице не беше открито.   

12. пр.пр. № 11509/07. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 
957/07г. по описа на І  РПУ-  МВР - гр. Пловдив. С постановление от 
22.02.08г. прокурор Ж.  Пенев- спира НП по чл.209, ал.1 от НК, тъй като 
лицето срещу което е образувано НП, не е намерено на адреса. Обявен за 
ОДИ. До момента на извършването на проверката издирваното лице не 
беше открито.   

13. пр.пр. № 6693/08г. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 
443/08г. по описа на ІV  РУ-  МВР- гр. Пловдив. С постановление от 
24.09.09г. прокурор Св.  Чераджийски спира НП, тъй като лицето, срещу 
което е образувано производството е напуснало пределите на страната 
на 14.07.08г. в посока Сърбия. Обявен за ОДИ с телеграма № 
41188/18.09.08г. с мярка „Принудително довеждане”.  До момента на 
извършването на проверката обвиняемият не беше открит.   

14.  пр.пр. № 10994/08г. по описа на РП -  гр. Пловдив, дознание № 
144/09г. по описа на ОД на МВР-І РУ – гр. Пловдив. С постановление от 
07.05.09г. прокурор Св.  Чераджийски спира НП. НП е било водено срещу 
2 лица, които в хода на производството са напуснали страната. Обявени 
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са за ОДИ с мярка „установяване на адрес”. До момента на 
извършването на проверката издирваните лица не бяха открити.  

15. пр.пр. № 4640/03г. по описа на РП -  гр. Пловдив, сл.д. № 916/03г. по 
описа на ОСлС – гр. Пловдив. С постановление от 28.05.09г. прокурор Св.  
Чераджийски спира НП, водено срещу 2 лица по чл.152, ал.3, т.1 вр. ал.1, 
т.2, вр. чл.20 от НК. НП е спряно, поради напускане пределите на 
страната на пострадалото лице – единствен свидетел – очевидец, което 
се намира в наркокомуна в Испания. 

Проверени още бяха: пр.пр. № 158/03г. по описа на РП -  гр. Пловдив-пр. 
Ст. Тонев, ДП № 47/03г. по описа на ОДП- МВР – гр. Пловдив; пр.пр. № 
5652/05г. по описа на РП -  гр. Пловдив- пр. С. Цанкова, дозн. № 652/05г. 
по описа на ІІІ РПУ- МВР – гр. Пловдив; пр.пр. № 2216/05г. по описа на РП 
-  гр. Пловдив- пр. С. Цанкова, дозн. № 336/09г. по описа на І РПУ- МВР – 
гр. Пловдив; пр.пр. № 3299/05г. по описа на РП -  гр. Пловдив- пр. С. 
Цанкова, сл.д. № 541/04г. по описа на ОСлС – гр. Пловдив срещу 3 лица – 
обвиняеми, С постановление за разделяне, прокурор С. Цанкова разделя 
материалите и спира НП. Една от обвиняемите е напуснала РБ. Обявена 
за ОДИ с телеграма № 6616/05г.; пр.пр. № 3402/08г. по описа на РП -  гр. 
Пловдив- пр. С. Цанкова, ДП. № 381/08г. по описа на сектор ИП към ОД 
на МВР – гр. Пловдив; пр.пр. № 8120/95г. по описа на РП -  гр. Пловдив-пр. 
Вл. Дешев, сл.д. № 975/95г. по описа на ОСлС – гр. Пловдив; пр.пр. № 
3677/00. по описа на РП -  гр. Пловдив, дозн. № 490/00. по описа на І РПУ- 
МВР – гр. Пловдив; пр.пр. № 10084/08г. по описа на РП -  гр. Пловдив-пр. 
Д. Дърмонска, дозн. № 716/08г. по описа на VІ РПУ- МВР – гр. Пловдив; 
пр.пр. № 3001/02г. по описа на РП -  гр. Пловдив-пр. Г. Димитров, сл.д. № 
353/03г. по описа на ОСлС – гр. Пловдив; пр.пр. № 4121/99. по описа на РП 
-  гр. Пловдив-пр. М. Лулкина, сл.д. № 685/99. по описа на ОСлС – гр. 
Пловдив; пр.пр. № 8199/04г. по описа на РП -  гр. Пловдив-пр. Ив. 
Перпелов, дозн. № 804/04г. по описа на ІV РПУ- МВР – гр. Пловдив; пр.пр. 
№ 11521/07г. по описа на РП -  гр. Пловдив- пр. Ив. Перпелов, дозн. № 
55/08г. по описа на ІV РПУ- МВР – гр. Пловдив; пр.пр. № 2908/98г. по 
описа на РП -  гр. Пловдив- пр. Ив. Перпелов, сл.д. № 146/99. по описа на 
ОСлС – гр. Пловдив; пр.пр. № 6761/05г. по описа на РП -  гр. Пловдив- пр. 
С. Цанкова, дозн. № 855/05г. по описа на ІІІ РПУ- МВР – гр. Пловдив; 
пр.пр. № 4397/01г. по описа на РП -  гр. Пловдив-пр. Г. Димитров, дозн. № 
711/01г. по описа на ІІ РПУ- МВР – гр. Пловдив; пр.пр. № 5160/00. по 
описа на РП -  гр. Пловдив- пр. Е. Каранилова, дозн. № 346/00. по описа на 
РПУ- МВР – гр. Хисар; пр.пр. № 3344/00. по описа на РП -  гр. Пловдив- 
пр. Р. Мравкова, сл.д. № 235/04г. по описа на ОСлС – гр. Пловдив; пр.пр. № 
5188/07г. по описа на РП -  гр. Пловдив- пр. Р. Мравкова, дозн. № 501/07г.; 
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пр.пр. № 6447/08г. по описа на РП -  гр. Пловдив- пр. Е. Каранинова, дозн. 
№ 564/08г. по описа на VІ РПУ- МВР – гр. Пловдив; 

пр.пр. № 4716/00г. ;пр.пр. № 1873/09г. ;пр.пр. № 12206/08г.; пр.пр. № 
9482/08г.; пр.пр. № 8263/97г.; пр.пр. № 7032/07г. ; пр.пр. № 223/95. пр.пр. 
№ 2703/99.; пр.пр. № 11967/07г; пр.пр. № 7970/07г. ; пр.пр. № 9408/9г. ; 
пр.пр. № 5729/07г. ; пр.пр. № 7921/08г. ; пр.пр. № 5783/99г. ; пр.пр. № 
11453/08г. ; пр.пр. № 7025/98г. ; пр.пр. № 7317/95г. ; пр.пр. № 4892/01г.; 
пр.пр. № 9344/95г. ; пр.пр. № 1408/09г. ; пр.пр. № 8171/05г. ; пр.пр. № 
2421/09г. ; пр.пр. № 11214/08г. ; пр.пр. № 1484/09г; пр.пр. № 4650/09г. ; 
пр.пр. № 3040/01г. ; пр.пр. № 4901/01г. ; пр.пр. № 12840/06г. ; пр.пр. № 
13554/07г. ; пр.пр. № 2697/08г. ; пр.пр. № 6115/03г; пр.пр. № 8293/96г. ; 
пр.пр. № 11647/08г. ;пр. пр. № 7161/98 г.; пр. пр. № 5360/99 г.; пр. пр. № 
13172/04 г.; пр. пр. № 10140/07 г.; пр. пр. № 3217/06 г.; пр. пр. № 2694/02 
г.; пр. пр. № 7762/04 г.; пр. пр. № 14172/06 г.; пр. пр. № 3132/00 г.; пр. пр. 
№4636/98 г.; пр. пр. № 5392/00 г.; пр. пр. № 4661/09 г.; пр. пр. № 7633/08 
г.; пр. пр. № 7552/06 г.; пр. пр. № 9099/04 г.; пр. пр. № 5274/99 г.; пр. пр. № 
706/08 г.; пр. пр. № 18906/07 г.; пр. пр. № 8363/02 г.; пр. пр. № 8594/02 г.; 
пр. пр. № 9382/08 г.; пр. пр. № 7947/98 г.; пр. пр. № 10698/08 г.; пр. пр. № 
6707/01 г.; пр. пр. № 4847/09 г.; пр. пр. № 10019/08 г.; пр. пр. № 1775/99 г.; 
пр. пр. № 235/96 г.; пр. пр. № 3572/99 г.; пр. пр. № 3614/07 г.; пр. пр. № 
3959/09 г.; пр. пр. № 5890/00 г.; пр. пр. № 1246/07 г.; пр. пр. № 8126/06 г.; 
пр. пр. № 5163/06 г.  

По всички спрени  дела срещу известен извършител при проверката се 
установи, че по отношение на издирваните лица /независимо дали са 
обвиняеми или свидетели/ се извършват всички оперативно - 
издирвателни мероприятия, всички лица са обявени за ОДИ с различна 
мярка в зависимост от качеството на издирваното лице. 

 
Върнати дела с обвинителни актове от съда  

 
1. Пр.пр.№ 8735/2007г. по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. № 751/07г. по 

описа на ІV РПУ – гр. Пловдив по чл. 195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, 
ал.1 от НК. Образувано НАХД №1895/07г. по описа на ПРС-ХVІІ с-в – с 
определение от 05.03.08г., делото е върнато на ПРП за неописани 
съществени факти и обстоятелства в ОА. На 04.07.08г. в ПРС е внесен 
отново ОА от прокурор Св. Ангелчовска. Делото е приключило на 15.10.08г. 
със споразумение, наложено наказание – 5м. ЛОС с 3год. изпитателен срок. 

2. Пр.пр. № 1365/08г. . по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. № 25/08г. по 
описа на РПУ- гр. Хисар по чл. 234, ал.1 от НК- прокурор Ж. Пенев. 
Образувано е  НАХД №308/08г. по описа на ПРС-VІ с-в- с разпореждане от 
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25.02.08г. съдебното производство е прекратено и делото е върнато на ПРП 
поради съществуващи отстраними процесуални нарушения. Съдът е счел, че 
са налице пречки за прилагане на чл.78а от НК. Обвинението е за 
продължавано престъпление, което изключва чл.78а. На 02.06.08г. е внесен 
ОА. Образувано е НОХД № 799/08г. по описа на съда. Делото е приключило 
на 10.07.08г. със споразумение, наложено наказание – 6м. ЛОС и глоба от 
100 лв. 

3. пр.пр. № 13593/07г. по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. № 17/08г. по 
описа на сектор ПП – ОДП – гр. Пловдив по чл.343, ал.3, б „а”, пр.2, вр. ал.1. 
На 08.05.08г. ПРС – ХІІІ с-в по НАХД № 548/08г. в с.з. пр. Ч. Грошев прави 
предложение делото да се прекрати поради това, че следва да бъде 
образувано като ОХД, тъй като се касае за множество престъпления. 
Постановлението за освобождаване от наказателна отговорност е от 
прокурор Здр. Делиев. На 16.05.08г. е изготвен ОА от прокурор Здр. Делиев. 
Делото е приключило със споразумение, наложено наказание – 5м. ЛОС с 
3год. изпитателен срок. 

4. пр. пр. № 6308/08г. по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. № 179/08г. по 
описа на РУ-МВР-гр. Раковски по чл. 325, ал.1 от НК- прокурор Сл. Попов. 
Образувано е  НАХД №1682/08г. по описа на ПРС-ХІІІ с-в- с разпореждане 
от 09.12.08г.. съдебното производство е прекратено и делото е върнато на 
ПРП поради това, че не са налице пречки за прилагане на чл.78а от НК, тъй 
като чл. 76, ал.6 от НК въвежда забрана за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание глоба за множество 
престъпления. На 07.05.08г. е внесен ОА. Образувано е НОХД № 779/08г. по 
описа на съда. Делото е приключило с наложено наказание – 6м. ЛОС с 3год. 
изпитателен срок. В ПОС е постъпила жалба, ПОС потвърждава 
наложеното от ПРС наказание. 

5. пр. пр. № 11142/07г. по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. № 917/07г. по 
описа на І РПУ-МВР-гр. Пловдив по чл. 325, ал.1 от НК- прокурор Н.Николов. 
Образувано е  НАХД № 378/08г. по описа на ПРС-ХVІ с-в- с разпореждане от 
21.03.08г.. съдебното производство е прекратено и делото е върнато на 
ПРП поради това, че при предявяване на разследването е допусната 
техническа грешка в протокола. С постановление от 07.04.08г. делото е 
внесено в РПС. Образувано е  НАХД № 528/08г. по описа на ПРС-ІV с-в. С 
разпореждане от 04.08г. съдебното производство е прекратено и делото е 
върнато на ПРП поради това, че следва да бъде образувано като ОХД, тъй 
като се касае за множество престъпления че не са налице пречки за 
прилагане на чл.78а от НК. ПРП внася ОА от 17.05.08г. Делото е 
приключило на 16.06.08г. със споразумение, наложено наказание – 6м. ЛОС. 
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6. пр. пр. № 1175/08г. по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. № 246/08г. по 
описа на І РПУ-МВР-гр. Пловдив по чл. 194, ал.1 от НК- прокурор Д. 
Чорбаджиев. Образувано е  НАХД по описа на ПРС-ХV с-в- с разпореждане 
от 28.07.08г.. съдебното производство е прекратено и делото е върнато на 
ПРП поради невъзстановяване на всички имуществени вреди. На 11.08.08г. е 
внесен ОА от прокурор М. Симеонова. Делото е приключило с наказание 
„глоба”в размер на 100 лева на 09.10.08г. 

7. пр. пр. № 7560/08 Г. - прокурор З. Таскова – внесен ОА на 17.10.08 г., 
с разпореждане от 22.10.08 г. делото е върнато, тъй като не е посочено от 
чие владение са отнети вещи, предмет на престъпление по чл. 194, ал.1 от 
НК. Нов ОА е внесен на 12.11.08 г., делото е решено със споразумение. 

8. пр. пр. № 3589/08 г. – прокурор М. Христев – внесен ОА на 11.09.08 г., 
с определение от 15.10.08г. делото е върнато от съда поради непълнота в 
обстоятелствената част, отнасяща се до съставомерни признаци на 
деянията. Нов ОА е внесен на 22.10.08 г., постановена е присъда на 07.01.09 
г. 

9. пр. пр. № 1713/08 г. – прокурор З.  Делиев – внесен ОА на 03.09.08 г., с 
определение от 03.10.08 г. делото е върнато поради противоречие между 
диспозитива и доказателствата по делото и нарушени права на 
пострадалите. Нов ОА е внесен на 12.11.08 г., делото е отлагано 4 пъти и на 
17.06.09 г. е решено по реда на съкратеното следствие с преквалифициране 
на деянието по искане на прокурора. 

10. пр. пр. № 1631/94 г. – прокурор Г. Гавраилов – внесен ОА на 14.10.08 
г., с разпореждане от 22.10.08 г. делото е върнато поради несъответствие 
между обстоятелствената и заключителната част на обвинителния акт. С 
постановление от 30.10.08 г. наказателното производство е прекратено 
поради настъпила абсолютна давност на 27.10.08 г. 

11. пр. пр. № 3718/08 г. – прокурор П. Минев – внесен ОА на 16.04.08 г., 
в същия ден с разпореждане делото е върнато поради несъответствие 
между текстово и цифрово отразяване на правната квалификация. На 
16.10. е извършено ново привличане на обвиняемия съгласно указанията на 
съда и на 17.10.08 г. е внесен нов ОА. В същия ден делото е приключено със 
споразумение – разглеждано е като незабавно производство. 

Както и: 
-пр.пр. 173/07г. . по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. 209/07г. . по описа 

на І РПУ-МВР-гр. Пловдив; пр.пр. 6529/07г. . по описа на РП- гр. Пловдив, 
дозн. 216/07г. . по описа на РПУ-МВР-гр. Раковски; пр.пр. 1393/06г. . по описа 
на РП- гр. Пловдив, дозн. 227/06г. . по описа на ИП-ОДП-гр. Пловдив; пр. пр. 
№ 3338/07 г. – прокурор М. Христев; пр. пр. № 6754/06 г. – прокурор А. 



 22 

Янков;  пр. пр. № 11824/07 г. – прокурор Р. Зайкова – Калеева; пр. пр. № 63/09 
г. – прокурор Хр. Анчев  
 

От всички проверени дела, върнати от съда на РП-гр. Пловдив може да 
се направи извода, че нарушенията по  върнатите дела се отстраняват по 
най-бързия начин и отново се внасят в съда, където приключват в срок, 
което говори и за доброто взаимодействие между съда и прокуратурата. 

 
Проверени постановления за отказ за образуване на ДП 

 
1. пр.пр. 13619/07г. . по описа на РП- гр. Пловдив, дозн. 2387/07г. . по 

описа на  РПУ-МВР-с. Труд-при ОДП- гр. Пловдив. . С постановление от 
21.01.08г. прокурор П.Белчев – мл. прокурор- отказ да се образува ДП. 
Тъжителите обжалват постановлението за отказ С постановление от 
07.02.08г. ОП- гр. Пловдив е отменила постановлението за отказ от 
образуване на ДП на РП- гр. Пловдив и възлага извършването на 
допълнителна проверка. С постановление от 04.04.08г. прокурор П.Белчев – 
мл. прокурор- отново отказ да се образува ДП.  Тъжителите обжалват 
постановлението за отказ. С постановление от 25.04.08г. ОП- гр. Пловдив – 
прокурор Т. Павлов потвърждава постановлението за отказ от образуване 
на ДП. 

2. пр.пр. 2692/08г. . по описа на РП- гр. Пловдив. С постановление от 
23.05.08г. прокурор Б.Мендев – зам. районен. прокурор- отказ да се образува 
ДП. Жалбоподателите обжалват постановлението за отказ. С 
постановление от 05.06.08г. ОП- гр. Пловдив - прокурор Б. Попова е 
отменила постановлението за отказ от образуване на ДП на РП- гр. 
Пловдив  и е възложила извършването на допълнителна проверка. С 
постановление от 07.07.08г. е възложено извършването на допълнителна 
проверка. С постановление от 12.09.08г. прокурор Л.Кръстева – от ПРП- 
отказ да се образува ДП. Жалбоподателите отново обжалват 
постановлението за отказ. С постановление от 31.12.08г. ОП- гр. Пловдив – 
прокурор Б. Попова потвърждава постановлението за отказ от образуване 
на ДП. 

3. пр.пр. 2318/08г. . по описа на РП- гр. Пловдив. С постановление от 
19.09.08г. прокурор В. Христева – постановява отказ да се образува ДП по 
чл.209, ал.1 от НК. Жалбоподателите обжалват постановлението за отказ 
на ПРП. С постановление от 30.10.08г. ОП- гр. Пловдив- прокурор Албена 
Георгиева е отменила постановлението за отказ от образуване на ДП на 
РП- гр. Пловдив по причини при оформянето на постановлението за отказ. 
С постановление от 05.12.08г. прокурор П.Белчев – мл. прокурор- отново 
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отказ да се образува ДП. Жалбоподателите обжалват постановлението за 
отказ. С постановление от 25.04.08г. В. Христева от РП- гр. Пловдив – 
постановява отказ да се образува ДП. Отказа не е обжалван. 

4. пр.пр. 6306/08г.  по описа на РП- гр. Пловдив.. С постановление от 
15.10.08г. прокурор Д. Илиев – прокурор от ПРП - отказ да се образува ДП. 
Обжалвано е постановлението за отказ. С постановление от 26.11.08г. ОП- 
гр. Пловдив- прокурор Н. Найденов е отменил постановлението за отказ от 
образуване на ДП на РП- гр. Пловдив и възлага извършването на 
допълнителна проверка, като дава подробни указания за изпълнение. С 
постановление от 03.12.08г. е възложено извършването на допълнителна 
проверка, като е даден срок за изпълнение от 10 дни. С постановление от 
21.01.09г. прокурор Д.Илиев –- отново отказ да се образува ДП. 
Постановлението за отказ от образуване на ДП не е обжалвано. 

5. пр. пр. № 4923/08 г. по описа на РП Пловдив. С постановление от 
10.06.08 г. прокурор Д. Станкова – постановява отказ да се образува ДП, 
отделени са материали от преписката и са изпратени по компетентност 
на РП гр. Исперих. По жалба с постановление от 02.07.08 г. прокурор Т. 
Павлов от ОП Пловдив отменя постановлението за отказ и разпорежда да 
се образува досъдебно производство.Прокурор Станкова подава чрез ОП до 
АП Пловдив сигнал за проверка на законосъобразността на 
постановлението на ОП. С постановление от 21.07.08 г. прокурор М. 
Белчева от АП Пловдив отменя постановление на ОП Пловдив и 
потвърждава постановлението на РП Пловдив. По жалба с постановление 
от 09.12.08 г. прокурор Ваня Савова ВКП потвърждава постановлението на 
АП Пловдив. 

6. пр. пр. № 3924/08 г. мл. Прокурор П. Белчев – с резолюция 
постановява отказ да се образува досъдебно производство. По жалба с 
резолюция от 06.08.08 г. прокурор Ваня Груева ОП Пловдив отменя отказа и 
връща за допълнителна проверка. След извършена проверка с постановление 
от 01.10.08 г. е постановен нов отказ да се образува досъдебно 
производство. Постановлението за отказ не е обжалвано. 

7. пр. пр. № 2525/08 г. прокурор Йорданка Чанкова – с постановление 
от 28.05.08 г. постановява отказ да се образува досъдебно производство. По 
жалба с постановление от 11.06.08 г.прокурор Н. Найденов от ОП Пловдив 
отменя постановлението за отказ и нарежда извършване на допълнителна 
проверка. С постановление от 17.08.08 г. прокурор С. Чераджийски 
постановява нов отказ. Постановлението не е обжалвано. 

8. пр. пр. № 544/08 г. прокурор Мария Лулкина – с постановление от 
29.04.08 г.  постановява отказ да се образува ДП. По жалба с постановление 
от 29.05.08 г. прокурор Д. Махмудиев от ОП Пловдив отменя отказа и 
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разпорежда да се извърши допълнителна проверка. След извършване на 
проверката с постановление от 14.07.08 г. е постановен нов отказ. 
Постановлението не е обжалвано.      

Проверени са още и  пр.пр. №148/08г. по описа на РП- гр. Пловдив, 
пр.пр. № 7808/08г. по описа на РП- гр. Пловдив; пр. пр. № 6066/08 г. по описа 
на РП – Пловдив; пр. пр. № 5276/08 г. по описа на РП – Пловдив; пр. пр. № 
5358/08 г. по описа на РП – Пловдив; пр. пр. № 451/08 г. по описа на РП – 
Пловдив; пр. пр. №  5707/08 г. по описа на РП – Пловдив; пр. пр. № 4945/08 г. 
по описа на РП – Пловдив; 
 

 
 

Проверени оправдателни присъди,  по внесени през 2008 г. обвинителни 
актове, приключили през 2008 г.  

 
1. пр. пр. № 2268/07 г. – прокурор К. Пеева. Внесен ОА на 27.11.07 г.за 

престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. На 18.12.07 г. делото е върнато от 
съда поради допуснати съществени процесуални нарушения. Нов ОА  е 
внесен на 01.02.08 г., образувано е НОХД № 141/08 г. по описа на Пловдивски 
районен съд. С присъда от  10.05.08 г. е оправдан подсъдимия, въпреки че 
представителят на РП Пловдив е предложил да се приложи разпоредбата 
на чл. 183, ал.3 от НК. По подаден протест Пловдивски окръжен съд е 
потвърдил присъдата на ПРС. 

2. пр. пр. № 6836/08 г. – прокурор Д. Начева. Внесен ОА на 16.04.08 г. за 
престъпление по чл. 216, ал.4 вр. с ал.1 от НК. Образувано е НОХД № 558/08 
г. по описа на РС Пловдив. Делото е отлагано 7 пъти и с присъда от 21.11.08 
г. подсъдимият е оправдан. По протест Пловдивски окръжен съд 
потвърждава присъдата на ПРС. 

3. пр. пр. № 6089/06 г. – прокурор Н. Вълчева. Внесен ОА на 21.01.08 г. и 
е образувано НОХД № 80/08 г. по описа на РС Пловдив. Делото е отлагано 6 
пъти и на 26.08.08 г. е постановена оправдателна присъда. По протест 
делото е разгледано от Пловдивски окръжен съд и на 11.11.08 г. 
производството пред въззивния съд е прекратено поради оттегляне на 
протеста от представителя на ОП Пловдив. 

4. пр. пр. № 2742/07 г. – прокурор Д. Начева. Внесен ОА на 07.01.08 г.за 
престъпление по чл. 311, ал.1 от НК и е образувано НОХД № 15/08 г. по 
описа на РС Пловдив. Делото е отлагано 3 пъти и на 21.04.08 г. е 
постановена оправдателна присъда. По протест Пловдивски окръжен съд 
потвърждава присъдата на ПРС. 
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Проверено участие в съдебно заседание 

 

На 04.11.2009г. при случаен избор на НОХД в Районен съд – гр. Пловдив, 
беше проверена работата на прокурор П. Минев от РП- гр. Пловдив в с.з. по 
НОХД №3816/09г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХVІІІ състав. 
Делото беше по обвинение за извършено  престъпление по чл.325, ал.2, пр. 1, 
вр. чл. 325, ал.1 от НК и чл. 131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК. 
Производството беше по общия ред.  В съдебно заседание бяха проведени 4 
броя очни ставки, при които прокурорът зададе въпроси, които да изяснят 
делото от фактическа страна. При заключителните пледоарии, пр. Минев 
поддържаше обвинението, отбеляза както утежняващите вината 
обстоятелства, така и смекчаващите вината обстоятелства. Предложи 
съдът да наложи наказание около средният предвиден в закона размер за 
всяко едно от деянията по повдигнатото обвинение. Съдът постанови 
присъда в размер на 1 год. ЛОС с 3 годишен изпитателен срок за 
обвинението по чл. по чл.325, ал.2, пр. 1, вр. чл. 325, ал.1 от НК и оправдаване 
на подсъдимия по чл. 131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК.   

  Прокурор П. Минев от РП- гр. Пловдив е бил и наблюдаващ прокурор 
по ДП по горепосоченото НОХД №3816/09г. по описа на Районен съд – гр. 
Пловдив, което показва и добрата организация в РП -  гр. Пловдив 
наблюдаващият прокурор по ДП да се явява и в съдебните заседания, когато 
делото е във съдебна фаза. 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

• Прокурорите от РП - гр. Пловдив изготвят добре оформени и 
юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 
реквизити.  
• Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  
съобразно издадената Заповед № РП- 42/09.10.2007 година на Районен 
прокурор Д. Ангелов за електронно разпределение, отм. със Заповед № 
РП - 35/08.06.2009г.  
• 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.  
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• Осъществява се непрекъснато текущ контрол върху срочността за 
решаване на преписките, по които има възложени проверки и по 
досъдебните производства. 
• Малък е процентът на върнатите от съда дела – 3,7 %. 
• Изключително малко са оправдателните присъди за 2008г. – 5 , което е 
0,44 % от решените по ОА дела !!! 
• Малък е процентът на отменените постановления за отказ да се 
образува досъдебно производство – 2,64 %. 
• Изключително успешно се прилагат институтите на бързото и 
незабавното производство, което до голяма  степен облекчава работата 
по сложните дела, а от друга страна създава у обществото чувство за 
справедливост и повишава доверието в съдебната система. 
• При спрените дела срещу ИИ  се изискват редовно справки за 
проведените ОИМ /независимо в какво качество е издирваното лице/. 
Изискват се и допълнителни справки от НАП за регистриран трудов 
договор, от мобилните оператори в РБългария, дали издирваното лице е 
регистрирано като абонат, ако е регистрирано, на какъв адрес получава 
фактурите си, до ГД”ИН” дали не пребивава в затворите на страната, в 
арестите на територията на страната, в ОС”ИН” - София. 
• Изискват се справки за задгранични пътувания, докладни записки от 
разследващите органи, касаещи обясненията на роднините и близките, 
справки, касаещи последния адрес по местоживеене на издирваното 
лице. 
• Във всяко постановление за спиране на НП, наблюдаващият прокурор 
е написал собственоръчно датата и годината на изтичане на абсолютната 
давност на деянието. 
• В постановленията за спиране на ДП, прокурорите в РП гр. Пловдив 
винаги уведомяват лицата по чл.244, ал.3 от НПК. 
• В постановленията за отказ от образуване на ДП, прокурорите в РП гр. 
Пловдив винаги уведомяват лицата по чл.213, ал.1 от НПК. 
• Ежедневно от РПУ–та се изискват справки за наближаването 
изтичането на давностните срокове по спрените производства. 
• От разследващите органи редовно се докладва до РП гр. Пловдив за 
наближаване изтичането на сроковете по разследването /2 седмици 
предварително/ 
• Внедрената в РП гр. Пловдив програма дава възможност ежедневно да 
се прави справка за лицата срещу които има образувано НП, има ли 
спрени производства срещу същото лице. 
• Ежемесечно в РП гр. Пловдив се прави подробна справка за 
извършеното през месеца от всеки един прокурор поотделно по всички 
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показатели /отказ от образуване на ДП, прекратени НП, задържане на 
лица, сключени споразумения, отменени постановления от 
горестоящата прокуратура и др./. Същите данни се ползват за 
атестиране на прокурорите. 
 

  • При проверка на книгата за веществените доказателства се установи, 
че срещу подписите на „предал” и „приел” стриктно са записани 
имената на служителите, предали и приели веществените 
доказателства. 
 • Системният администратор своевременно въвежда данните от всички 
прокуратури в Пловдивския съдебен район и дава възможност за 
изготвяне на бързи и коректни справки за движението и състоянието на 
прокурорските преписки. 
• Създадената в продължение на повече от десет години  от районния 
прокурор Димитър Ангелов организация на административната дейност 
е на изключително високо ниво. На много високо ниво е и 
организацията на дейността по образуването и движението на 
прокурорските преписки и дела. В работата си като административен 
ръководител на РП гр.Пловдив прокурор Димитър Ангелов изпълнява 
образцово служебните си задължения и проявява висок 
професионализъм и високи нравствени качества. 

  

ПРЕПОРЪКИ: 
     
• Прокурорите от РП гр. Пловдив да продължават 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 обвиняемите са обявени за ОДИ. 
• Да се използват максимално възможностите за провеждане на задочно 
производство и прилагането на ЕЗА. 

 
 
Копие от доклада да се изпрати на : 
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1.Административния ръководител на РП гр.Пловдив г-н Д.Ангелов 
2.Административния ръководител на ОП гр.Пловдив г-н Ив.Даскалов 
3.Административния ръководител на АП гр.Пловдив г-н Атанасов 
4.Главния прокурор на Република България г-н Борис Велчев 
5. Висшия съдебен съвет 
 
 
 
13.11.2009г.   ИНСПЕКТОР: 

     София                  /ЯСЕН ТОДОРОВ/ 


