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Основание на проверката –  на основание чл.  54  ЗСВ,  Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2021г. и заповед № ПП-21-
40/17.09.2021 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев с експерти Ана Рачева и Звездица Николова.

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. Предходната комплексна планова проверка на
Окръжна прокуратура Пловдив е извършена от Инспектората към ВСС през
2016 г. Настоящата проверка обхваща периода  01.01.2019 г. - 01.12.2019 г. и
01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде
установено реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за
резултати от предходната планова проверка, както и да се направи оценка на
организацията на дейността на прокуратурата, в периода между двете планови
проверки.

Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните отчетни  доклади на Окръжна прокуратура Пловдив за
2019 г. и 2020 г., на предоставените от Окръжна прокуратура Пловдив 5 бр.
справки за проверявания период, относно: организацията на
административната дейност на прокуратурата /справка №1/, организацията на
образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на
образуването и движението на досъдебните и бързи производства /справка №
3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/, както и справка за
дейността на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура Пловдив.
Справките съдържат информация за основните показатели, по които се
извърши проверката.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части:
1. Част първа – Проверка на Окръжна прокуратура Пловдив /ОП

Пловдив/
2. Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към Окръжна

прокуратура Пловдив /ОСлО към ОП Пловдив/
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ЧАСТ ПЪРВА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност.

През 2019г.

Общ брой прокурори: Съгласно утвърдено от главния прокурор на
Република България длъжностно разписание на магистратите от Окръжна
прокуратура Пловдив, считано от 01.01.2019г., щатната численост е общо 32
щатни бройки, от които:

-административен ръководител – 1 щ. бр.
-заместник на административния ръководител – 3 щ. бр.
-прокурор в ОП – 28 щ. бр.

Реално работили през 2019 г. са 29,23 прокурори.

Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец.
•Борис Тошев - отпуск по болест от 01.01.2019г. до 08.05.2019г. и

впоследствие, съгласно решение по Протокол №13/08.05.2019г. на ПК на ВСС,
е освободен от заеманата длъжност на основание чл.165 ал.1 т.2 от ЗСВ,
считано от 08.05.2019г.

•Анна Викова  - отпуск по болест от 18.01.2019г. до 01.11.2019г.
•Ваня Груева - отпуск по болест от 14.01.2019г. до 13.05.2019г.
•Атанас Янков - отпуск по болест от 30.01.2019г. до 24.03.2019г.
•Даниела Стоянова - отпуск на основание чл. 169 ал. 4 от КТ (за

подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен „доктор“)
от 24.06.2019 г. до 24.12.2019 г.

• Ваня Христева – командирована в СпП за срок от 5 месеца, считано от
21.12.2018г. до 23.05.2019 г. и от 08.07.2019 г. за 1 месец.

•Димитър Беличев командирован с решение на ВСС за 2 години в ОЛАФ
към ЕК, считано от  01.06.2019 г.

Незаети щатни бройки за прокурори. Предприети мерки за
попълване на щатовете, наличие на командировани прокурори и др.

Към края на периода, от утвърдените 32 щ. бр., незаети са 2 щ.  бр.  за
прокурор в ОП Пловдив.

В ДВ брой 73/17.09.2019 г.,  ПК на ВСС, на основание чл. 188, ал. 1, във
връзка с чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ е обявила конкурс за  повишаване  в
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длъжност  с оглед заемане на 34 длъжности за прокурор в ОП, 2 от които за
Окръжна прокуратура Пловдив.

Във връзка с наличие на дълги отсъствия на магистрати през периода,
със заповеди на административния ръководител на ОП Пловдив, са
командировани двама прокурори от РП Пловдив да изпълняват функциите на
прокурор в ОП Пловдив, както следва:

Със Заповед ОП № 178/14.12.2018 г. е командирована Иляна
Джубелиева - прокурор в Районна прокуратура Пловдив да изпълнява
функциите на прокурор в ОП Пловдив за срок до 1/една/ година, считано от
17.12.2018 г.

Със Заповед ОП № 90/04.06.2019 г. е командирована Анелия Трифонова
- прокурор в Районна прокуратура Пловдив да изпълнява функциите на
прокурор в ОП Пловдив за срок до 1/една/ година, считано от 10.06.2019г.

През 2020г.

Общ брой прокурори: Съгласно утвърдено от главния прокурор на
Република България длъжностно разписание на магистратите от Окръжна
прокуратура Пловдив, считано от 01.01.2020г., щатната численост е общо 32
щатни бройки, от които:

 -административен ръководител – 1 щ.бр.
-заместник на административния ръководител – 3 щ.бр.
-прокурор в ОП – 28 щ.бр.

Реално работили през 2019г. са 29,4 прокурори.

Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец.
•Йорданка Тилова – Вълчева - отпуск по болест от 01.06.2020г. до

09.07.2020г.
•Славена Костова - отпуск по болест от 01.11.2020 г. до 31.12.2020 г.
•Ваня Христева – командирована в СпП в периода 10.03.2020 г. –

19.10.2020 г., а считано от 19.10.2020 г. е преназначена на длъжност
„Заместник на административния ръководител-заместник апелативен
прокурор“ в АП Пловдив.

Незаети щатни бройки за прокурори. Предприети мерки за
попълване на щатовете, наличие на командировани прокурори и др.

Към края на периода, от утвърдените 32 щ.бр. незаети са 3 щ.бр.  за
прокурор в ОП Пловдив.

Във връзка с наличие на дълги отсъствия на магистрати през периода,
със заповеди на главния прокурор и на административния ръководител на ОП
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Пловдив са командировани двама прокурори от РП Пловдив, да изпълняват
функциите на прокурор в ОП Пловдив, както следва:

Със Заповед № РД-07-36/14.01.2020г. на главния прокурор е
командирована Иляна Джубелиева - прокурор в Районна прокуратура Пловдив
да изпълнява функциите на прокурор в ОП Пловдив на свободна длъжност до
заемането й чрез конкурс по ЗСВ, считано от 27.01.2020 г.

Със Заповед № РД-07-449/09.06.2020г. на главния прокурор е
командирована Анелия Трифонова - прокурор в Районна прокуратура Пловдив
да изпълнява функциите на прокурор в ОП Пловдив до заемането на
длъжността чрез конкурс по ЗСВ, считано от 11.06.2020г.

Със Заповед ОП № 155/02.11.2020г. на административния ръководител
на ОП Пловдив  е командирована Кичка Пеева-Казакова - прокурор в Районна
прокуратура Пловдив да изпълнява функциите на прокурор в ОП Пловдив за
срок до 1/една/ година, считано от 03.11.2020г.

2. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.

Със Заповед ОП № 128/04.08.2015 г. са определени прокурори от Окръжна
прокуратура Пловдив, които да отговарят за дейността по основните надзори, както
следва:

1. Надзор върху досъдебното производство – зам. окръжен прокурор Галин
Гавраилов, подпомаган от прокурор Дилян Пинчев и Мирослав Христев

2. Наказателно съдебен надзор – зам. окръжен прокурор Димитър Махмудиев,
подпомаган от прокурор Анна Викова

3. Гражданско – съдебен надзор – прокурори Борис Мендев и Данаила Станкова
4. Надзор за изпълнение на наказанията и принудителни мерки – прокурор

Георги Пенев.
5. Международно правно сътрудничество – зам. окръжен прокурор Галина

Андреева – Минчева.
6. Административно – съдебен надзор и надзор за законност – прокурори Борис

Тошев и Светлозар Чераджийски.
Заместник окръжния прокурор Галина Андреева – Минчева е определена за

говорител на ОП Пловдив и отговарящ за контролно – ревизионната дейност на ОП
Пловдив. С нарочна заповед е опредена като лице за контакт в съответствие с чл. 14 от
Правилата за взаимодействие между ПРБ и КПКОНПИ при прилагане на чл. 72а от
НПК. Възложен й е контрола по изпълнение на създадената организация във връзка с
Правилата за мерките и средствата за защита на лични данни обработвани в ПРБ,
утвърдени със Заповед № РД-02-13/19.06.2018г. на Главния прокурор.
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На заместник окръжния прокурор Димитър Махмудиев е възложено
организационно управленската дейност и контрол при разходването на публични
средства, като подписва необходимите документи, както и да представлява Окръжна
прокуратура Пловдив пред съответните териториални поделения на Националната
агенция по приходите и Националния осигурителен институт.

На заместник окръжния прокурор Галин Гавраилов е възложено утвърждаването
на постановления за определяне възнаграждения на вещи лица и пътни свидетел.

На заместниците на административния ръководител освен функции по
заместване при отсъствие, е възложено да отговарят за основните надзори в дейността
на ОП Пловдив,  както и осъществяването на предварителен контрол за
законосъобразност, както следва:

- на заместник окръжен прокурор Галин Гавраилов, относно изготвяне на
проекти на вътрешноведомствени актове по финансови и административни въпроси –
вътрешни правила, указания, заповеди и др. и по процедури за възлагане на обществени
поръчки по ЗОП.

- на заместник окръжен прокурор Галина Андреева – Минчева, относно
съгласуване исканията на прокурорите и следователите за извършване на писмени
преводи.

- на заместник окръжния прокурор Димитър Махмудиев, относно разпореждане
с архива.

С измененията на НПК от 05.11.2017 г., със Заповед ОП № 131/20.11.2017 г. на
административния ръководител на ОП Пловдив, заместниците му са оправомощени да
се произнасят по искания на наблюдаващите прокурори от ОП Пловдив за удължаване
на срокове по досъдебни производства в хипотезата на чл. 234, ал. 3, изр. 2 от НПК.

По отношение на административните звена също е създадена следната
организация:

-за регистриране на иззети МПС, като веществени доказателства по досъдебни
производства или приобщени по преписки.

-по изпълнение на Правилата за мерките и средствата за защита на лични данни
обработвани в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-13/19.06.2018г. на главния
прокурор.

-по изпълнение на Заповед № РД-02-06/20.03.2018 г. на главния прокурор и
определения с нея ред за достъп до УИС на ПРБ.

Със Заповед ОП № 21/30.01.2019г. на административния ръководител на ОП
Пловдив, в изпълнение на Решение на Пленума на ВСС са утвърдени Вътрешни
правила за здравословни и безопасни условия на труд в ОП Пловдив.

Със Заповед ОП № 143/17.10.2018 г. на административния ръководител на ОП
Пловдив са утвърдени Вътрешни правила за организация на работата при събиране на
държавни такси чрез картови плащания, извършвани посредством ПОС-терминални
устройства.
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Въведена е организация и по изпълнение на утвърдената Инструкция за
деловодната дейност и документооборота в ПРБ:

- за предоставяне на достъп, осъществяването на контрол и отчитането на
достъпа до материалите по преписки и ДП в ОП Пловдив;

- за работа в служба „Регистратура, деловодство и архив“;
- за обработка, предаване, съхраняване и последващо използване на документи в

архива на ОП Пловдив;
- за подпечатване на документите и съхраняване на печатите в ОП Пловдив;

3. Администрация

През 2019 г.
Общо 51 щата за съдебни служители в ОП Пловдив – всички заети.

Със Заповед № РД-08-109/30.01.2019 г. на главния прокурор на ПРБ, 1 /една/ щатна
бройка за длъжността „призовкар“  в служба „Деловодство“ на ОСО  е трансформирана в
1 /една/ щатна бройка за длъжността „Пазач, невъоръжена охрана“ в звено
„Информационно и техническо обслужване“ – обща администрация.

През 2020 г.
Общо 53 щата за съдебни служители в ОП Пловдив – всички заети.

4. Материална база и техническа обезпеченост

Окръжна прокуратура Пловдив и част от ОСлО към ОП Пловдив са настанени в
имот публична държавна собственост, находящ се в гр. Пловдив пл. „Съединение“ № 3,
предоставен за стопанисване на Административния ръководител на АП Пловдив.

Със Заповед № ЛС-04-1641/17.11.2015 г. на Министъра на правосъдието е
разпределено ползването помещенията в посочения имот между АП, ОП и РП Пловдив,
което не е променено след измененията на ЗСВ и преминаване управлението на
имуществото на съдебната власт от МП към ВСС.

На Окръжна прокуратура са определени за ползване:
На ІІ етаж /източно крило/ -  7 кабинета и склад.
На  I етаж- пристройка 10 кабинета, 1 склад /ВД/ и 1 архив /ФСО/.
На II етаж - пристройка 7 кабинета и 1 архив.
На III етаж - пристройка - 3 кабинета (складове за материали).
На V етаж - 16 кабинета.
На VI етаж -16 кабинета.
На VII етаж - 6 кабинета,  както и архивно помещение на VІІІ етаж.
В описаните помещения са настанени всички прокурори и съдебни служители, 8

следователи от ОСлО към ОП Пловдив и 3 съдебни служители от администрацията към
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Следствения отдел.
Във връзка с увеличената щатна численост в трите прокуратури в гр. Пловдив,

работните места са недостатъчни и към момента в три от кабинетите са настанени по
двама прокурори, което води до създаване на неудобство при изпълнение на служебните
задължения.

Съдебните служители от служба „Регистратура, деловодството и архив” на Окръжна
прокуратура гр. Пловдив са настанени в 3 помещения на етаж 6 и две на етаж 2 от
пристройката към основната сграда.

Архивът на Окръжна прокуратура гр. Пловдив се съхранява в четири
архивохранилища, които напълно отговарят на изискванията по съответните нормативни
актове.

Всяко работно място за магистрат и съдебен служител (с изключение на технически
длъжности) е оборудвано с компютър и персонален принтер и обзаведено по подходящ и
удобен за работа начин.

5. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата

В Окръжна прокуратура Пловдив се водят общо 27 броя регистри, пряко
свързани с дейността на Прокуратурата.

1. Входящ дневник.
2. Изходящ дневник.
3. Книга за издадени присъди.
4. Азбучник към книга за издадени присъди.
5. Регистър на оправдателни присъди.
6. Административен дневник.
7. Дневник за завеждане на веществени доказателства.
8. Разносни книги.
9. Описна книга по наказателно-съдебен надзор по обвинителни актове.
10.Регистър на направени справки в НБД „Население“ .
11.Регистър на искания по чл.72 от НПК.
12.Регистър на искания за предоставяне на данни от предприятията,

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл.159а, ал.1 от НПК.

13.Регистър на исканията по ЗДОИ.
14.Регистър на получените в ОП Пловдив решения по чл. 340, ал. 4 от

НПК.
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15.Регистър на направените справки за банковите сметки и сейфове на
БНБ.

16.Регистър на обикновените печати и щемпели на ОП Пловдив.
17.Регистър за извършени проверки от Комисията по професионална етика.
18.Регистър на становищата на Етичната комисия.
19.Регистър на веществени доказателства – МПС.
20.Регистър на заявленията по ЗЗЛД.
21.Регистър на получени и изпратени ЕЗА.
22.Регистър за нарушение на сигурността на личните данни.
23.Регистър за установяване  на възникнали инциденти .
24.Регистър на проверките за установяване на дисциплинарни нарушения.
25.Регистър на стажантите.
26.Регистър за достъп до АИФ на МВР.
27.Описна книга на съдебните заседания.

5.1.1. От тях:

- Регистри, водени на основание ПАПРБ:
1. Входящ дневник
2. Изходящ дневник
3. Дневник за изпълнение на присъдите
4. Азбучник към книга за издадени присъди
5. Дневник за завеждане на веществени доказателства
6. Разносни книги
7. Описна книга по наказателно-съдебен надзор по обвинителни актове

- Регистри, водени по указание на ВКП/ВСС:
1. Регистър на направени справки в НБД „Население“
2. Регистър на искания по чл. 72 от НПК
3. Регистър на искания за предоставяне на данни от предприятията,

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл.159а ал.1 от НПК

4. Регистър на исканията по ЗДОИ
5. Регистър на получените в ОП Пловдив решения по чл.340 ал.4 от НПК
6. Регистър на направените справки за банковите сметки и сейфове на БНБ
7. Регистър за извършени проверки от Комисията по професионална етика
8. Регистър на становищата на Етичната комисия
9. Регистър на веществени доказателства – МПС.
10. Регистър за достъп до АИФ на МВР
11. Регистър на заявленията по ЗЗЛД.
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12.Регистър на получени и изпратени ЕЗА.
13.Регистър за нарушение на сигурността на личните данни.
14.Регистър за установяване  на възникнали инциденти .
15.Регистър на проверките за установяване на дисциплинарни нарушения

- Регистри, водени по Инструкция за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ:

1. Административен дневник
2. Регистър на обикновените печати и щемпели на ОП Пловдив

- Регистри, водени по собствена преценка:
1.  Регистър на оправдателни присъди.
2. Описна книга на съдебните заседания.
3. Регистър на стажантите.

От тях:

-На хартиен носител:

1. Входящ дневник
2. Изходящ дневник
3. Книга за издадени присъди
4. Азбучник
5. Административен дневник
6. Дневник за завеждане на веществени доказателства
7. Разносни книги
8. Описна книга по наказателно-съдебен надзор по обвинителни актове
 9. Регистър на населението – НБД „Население“ в ПРБ
10. Регистър на искания по чл.72 от НПК
11. Регистър на искания за предоставяне на данни от предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл.159а ал.1 от НПК
12. Регистър по чл.340 ал.4 от НПК
13. Регистър на банковите сметки и сейфове на БНБ
14. Регистър на обикновените печати и щемпели на ОП Пловдив
15. Регистър на становищата на Етичната комисия
16. Регистър за извършени проверки от Комисията по професионална
етика
17. Регистър на веществени доказателства – МПС
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18. Регистър за достъп до АИФ на МВР
19. Регистър на оправдателни присъди
20. Описна книга на съдебните заседания

-На електронен носител:

1. Регистър на исканията по ЗДОИ
2. Регистър на веществени доказателства – МПС
3. Регистър на стажантите
4. Регистър на заявленията по ЗЗЛД
5. Регистър на получени и изпратени ЕЗА
6. Регистър за нарушение на сигурността на личните данни
7. Регистър за установяване  на възникнали инциденти
8. Регистър на проверките за установяване на дисциплинарни нарушения

Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се проследи
при извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.

При проверка на входящия дневник се констатира, че за проверявания
период, не по всички преписки е отразено движението в пълнота. Установи
се, че причината за това е следната:

 От края на 1996 г. в ОП Пловдив е била създадена организация за
въвеждане на данни за всички новообразувани преписки в деловодна система-
EMSG OKRAG, разработена въз основа на сключен договор между ГП и ЕТ
„Паралел“. Деловодната система и събираната чрез нея база данни са били
на един сървър, който се е ползвал единствено за това, нямало е достъп до
интернет или други мрежи, освен служебната на АП, ОП и РП Пловдив. Тази
деловодна система е позволявала да се извършва подробно отразяване на
движенията по преписки и досъдебни производства, осъществяване на сроков
контрол по отношение произнасянето на прокурорите и извличане на
статистически справки, необходими за информационната дейност на
прокуратурата. През годините, съобразно настъпили законодателни
промени, системата е доразвивана и усъвършенствана. През 2008 г., с
внедряването на УИС във всички прокуратури в страната, е сключен договор
между ПРБ и „ДЕКСТРО ГРУП“ ООД, с предмет създаване на софтуерна
възможност за мигриране на данни от деловодната система EMSG OKRAG,
към УИС. Със Заповед № 4161/2008 г. на заместника на главния прокурор,
внедряването на УИС в прокуратурите в гр. Пловдив е отложено и е
разпоредено продължаване на работата с досега действащата програма.
Реалната си работа с УИС, ОП Пловдив е стартирала на 01.01.2011 г., като
данните за прокурорските преписки до този момент са били мигрирани
автоматично през 2010 г.

В процеса на работа са установени множество неточности и грешки,
дължащи се на автоматичния трансфер на данни, отстраняването на
които е продължило до 2013 г. Със Заповед на апелативния прокурор на АП
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Пловдив, считано от 20.05.2019 г. е спряно поддържането и експлоатацията
на паралелните на УИС деловодни системи в АП, ОП и РП Пловдив.
Паралелната работа на съдебните деловодители в двете деловодни системи
е продължила повече от 8 години, което е довело до непълноти в
записванията във входящия дневник.

Към момента на проверката този пропуск вече е отстранен,
движението на преписките и досъдебните производства след 2020 г. е
отразено пълно и точно във входящия дневник и същия се води съгласно
изискванията на Правилника за администрацията на Прокуратурата на
Република България.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Статистическата дейност на Окръжна прокуратура Пловдив се осъществява
съгласно Указанието за организация на информационната дейност на ПРБ, утвърдено със
Заповед № ЛС-1985/30.05.2014г. на главния прокурор, изменено със Заповед № РД-02-
27/21.11.2017 г. и Заповед № РД-02-17/27.06.2019 г.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

В Окръжна прокуратура Пловдив се използват следните правни и
деловодни програми:

-  правни програми;
На всички магистрати и съдебни служители от Окръжна прокуратура

Пловдив е осигурен достъп до правно-информационната система Апис чрез
Ведомствения информационен сайт (ВИС) на ПРБ.

- деловодни програми -  от тях предоставени от ВКП или други органи,
или самостоятелно създадени.

От 01.01.2011 г. Окръжна прокуратура гр. Пловдив работи с
Унифицираната информационна система на ПРБ.

В изпълнение на Заповед № РД-02-06/20.03.2018 г. на главния прокурор
и определения с нея ред за достъп до Унифицираната информационна система
на ПРБ в ОП Пловдив е създадена съответна организация, като е:

-утвърден поименен списък на магистрати и съдебни служители,
съобразно длъжностите или задачите, за които се изисква и осигурява
съответен достъп до УИС;

-определени са съдебни служители с административен достъп до УИС;
-определени са съдебни служители за ползване на осигурения акаунт за

достъп до справочния модул "Oracle Discoverer";
-регламентиран е достъпа до модула за случайно разпределение;
-определен е съдебен служител за ползване на осигурения акаунт за

достъп до справочния модул „Oracle BI”;
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-определени са лицата с достъп до електронните регистри на
ведомствения информационен сайт /ВИС/ на ПРБ.

6. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.

Разпределението на преписките и делата в ОП Пловдив се осъществява
съобразно утвърдените със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на главния
прокурор Правила за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ. Със
Заповед ОП №198/30.11.2015г. на административния ръководител на ОП
Пловдив е създадена организация по тяхното приложение, като:

- са определени следните групи преписки и досъдебни производства:
01 Група „Преписки”.
02 Група „Преписки с фактическа и правна сложност”
03 Група „Досъдебни производства”
04 Група „Искания за удължаване на срокове – чл. 234, ал. 3 от НПК”
05 Група „Инстанционен контрол”
06 Група „Изпълнение на наказанията”
07 Група „Надзор за законност и административносъдебен надзор”
08 Група „Международно правно сътрудничество”
09 Група „Гражданско – съдебен надзор”
10 Група „Наказателно – съдебен надзор”.
- въведено е разпределение на прокурорите по групи и процент на тяхното

натоварване.
- определени са съдебни служители за работа с модула за случайно

разпределение.
- определени са съдебни служители, които да осъществяват администрирането на

софтуера за случайно разпределение, съгласно Ръководството на потребителя за работа
с модул за случайно разпределение на УИС.

При настъпили кадрови промени, както и при изменения в Правилата на главния
прокурор, или в законодателството, се е осъществявала корекция в така заложените
първоначални параметри. С измененията на НПК, считано от 05.11.2017г., със Заповед
ОП № 120/06.11.2017 г. на административния ръководител на ОП Пловдив, група
преписки 04 Група „Искания за удължаване на срокове – чл. 234, ал. 3 от НПК” е
отменена. Във връзка със Заповед № РД-02-10/03.02.2021г. на главния прокурор, с която
са въведени изменения и допълнения в Правилата за приложението на разпределението
на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ,
със Заповед ОП № 29/09.02.2021г. на административния ръководител 05 група
„Инстанционен контрол” е преименувана на 05 Група „Инстанционен контрол и
произнасяния по отводи/самоотводи“.

В периода 01.01.2019г. – 31.12.2020г. са правени изменения в параметрите,
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заложени в модула за случайно разпределение, отнасящи се до изключване на
определени прокурори във връзка със служебна натовареност по конкретни преписки и
дела, или поради командироване в други прокуратури, или напускане, както и до
включване на такива, които са новоназначени, или командировани в ОП Пловдив.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение на преписките и делата. Издаваните заповеди
на административния ръководител през проверявания период са в
съответствие с Правилата за приложението на разпределението на
преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в
ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на главния прокурор на
РБ изм. и доп. със заповед № РД- 02-6/06.04.2016 г., изм. със заповед № РД-02-
23 от 02.11.2017 г., изм. и доп. със заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. и
заповед № РД-02-10/03.02.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-
18/26.04.2021г. на главния прокурор на РБ, отменени със Заповед № РД-02-
22/13.09.2021г. Със Заповед № РД-02-23/13.09.2021г. на главния прокурор, с
цел подобряване на организацията  по осъществяване на разпределението на
преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в
ПРБ, са утвърдени нови Правила за приложението на разпределението на
преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в
ПРБ

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.

-натовареност съгласно Правилата на ВСС:
За 2020г. средната натовареност на един прокурор е 2,31 акта на ден

или 1,15 точки при средна натовареност на един прокурор в ОП за страната
2,16 акта или 1,12 точки.

По отношение натовареността с административно – ръководна дейност,
натовареността в ОП Пловдив е 936 акта или 430,5 точки.

 За 2019г. средната натовареност на един прокурор е 2,53 акта на ден
или 1,24 точки при средна натовареност на един прокурор в ОП за страната
2,24 акта или 1,19 точки.

По отношение натовареността с административно – ръководна дейност,
натовареността в ОП Пловдив е 241 акта или 244 точки.

-натовареност, съгласно указанието на ПРБ:
За 2019г. при обем на прокурорската дейност 19104 и реално работили

прокурори – 29,23, средната натовареност на един прокурор е 653,6.
За 2020г. при обем на прокурорската дейност 19220 и реално работили

прокурори – 29,4, средната натовареност на един прокурор е 653,3.
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8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

През  2020 г. и 2019 г. са изготвяни годишни отчетни доклади, съгласно Указание
за организация на информационната дейност в ПРБ.

През проверявания период са изготвяни анализи за върнатите от съда дела и влезли
в сила оправдателни присъди – на полугодие и приложение към годишния доклад.

Изготвяни са и анализи на влезли в сила осъдителни решения по ЗОДОВ срещу
ПРБ.

Ежемесечно са изготвяни и аналитични справки за досъдебните производства със
задържани лица над два месеца, в които се прилагат календарно – оперативните планове
на разследващите органи и становищата на наблюдаващите прокурори, с цел ускоряване
разследването и приключването на този вид дела.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от административния
ръководител.

През 2020 г.
- предложения за поощрения  / чл. 304, ал. 1 ЗСВ/
От административния ръководител на ОП Пловдив са направени две

предложения по чл. 304, ал. 1 от ЗСВ за поощряване на двама следователи,
които са били уважени, както следва:

1. С решение на ПК на ВСС по Протокол № 13/08.04.2020г.
ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, във връзка с чл.
304, ал. 1 от ЗСВ, Галина Радева  с отличие „личен почетен знак първа степен –
златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово
изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

2. С решение на ПК на ВСС по Протокол № 19/03.06.2020г.
ПООЩРЯВА,  на основание чл.  303, ал.  2, т.  2, б.  „а” и ал.  3, т.  1 от ЗСВ,  във
връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Нешо Атанасов - следовател в Окръжен
следствен отдел в Окръжна прокуратура Пловдив, с ранг „следовател в НСлС“,
с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в
размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и
образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени
качества.

По предложение на главния прокурор на Република България, с решение
на ПК на ВСС по Протокол № 44/09.12.2020г. ПООЩРЯВА Окръжна
прокуратура Пловдив, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 и чл. 304, ал. 1 от ЗСВ,
във връзка с т. 18 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите
за поощряване на съдии, прокурори и следователи, с парична награда в размер
на 2000 (две хиляди) лв., за срочно и професионално изпълнение на важни
служебни задачи, както и трайни професионални резултати.

- предложения за налагане  на дисциплинарни наказания  /чл. 312, ал. 1, т.
1 и 2 ЗВС/ - няма.
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През 2019 г.
- предложения за поощрения  /чл. 304, ал.1 ЗСВ/
От административния ръководител на ОП Пловдив са направени две

предложения по чл. 304, ал. 1 от ЗСВ за поощряване на един прокурор и един
следовател, които са били уважени, както следва:

1. С решение на ПК на ВСС по Протокол № 8/13.03.2019 г. ПООЩРЯВА,
на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“б“ и ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ,
Р. Радев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура
Пловдив, с ранг „следовател в НСлС“, с отличие „личен почетен знак втора
степен - сребърен“ и парична награда, в размер на 1000 (хиляда) лв., за проявен
висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните
задължения и високи нравствени качества.

2. С решение на ПК на ВСС по Протокол № 13/08.05.2019г.
ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във
връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Б. Тошев - прокурор в Окръжна прокуратура
Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с отличие „личен почетен знак
първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лв., за
проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на
служебните задължения и високи нравствени качества.

По предложение на главния прокурор на Република България, с решение
на ПК на ВСС по Протокол № 38/10.12.2019г. е поощрена Окръжна
прокуратура Пловдив, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 и чл. 304, ал. 1 от ЗСВ,
във връзка с т. 18 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите
за поощряване на съдии, прокурори и следователи, с парична награда в размер
на 1300 (хиляда и триста) лв., за срочно и професионално изпълнение на важни
служебни задачи, както и трайни професионални резултати.

Главният прокурор е наградил със заповеди прокурори от ОП Пловдив,
както следва:

1. Със Заповед № РД-08-1616/06.12.2019г. за отлично изпълнение на
служебните задължения като прокурор и административен ръководител е
награден Румен Попов окръжен прокурор на ОП Пловдив с отличие – знак „За
заслуга“ и грамота.

2. Със Заповед № РД-08-1618/06.12.2019г. за отлично изпълнение на
служебните задължения като прокурор и заместник на административния
ръководител е награден зам. окръжен прокурор Г. Гавраилов с отличие – знак
„За заслуга“ и грамота.

3. Със Заповед № РД-08-1619/06.12.2019г. за отлично изпълнение на
служебните задължения като прокурор и заместник на административния
ръководител е наградена зам. окръжен прокурор Г. Андреева - Минчева с
отличие – знак „За заслуга“ и грамота.

4. Със Заповед № РД-08-1621/06.12.2019г. за отлично изпълнение на
служебните задължения като прокурор е наградена прокурор А. Георгиева с
отличие – знак „За заслуга“ и грамота.
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5. Със Заповед № РД-08-1620/06.12.2019г. за отлично изпълнение на
служебните задължения като прокурор е награден прокурор Г. Пенев с отличие
– знак „За заслуга“ и грамота.

- предложения за налагане  на дисциплинарни наказания / чл. 312, ал.1,
т.1 и 2 ЗВС/.

Със Заповед ОП № 137/10.10.2019 г. на административния ръководител
на ОП Пловдив на основание чл. 307, ал. 3, т. 1 и  2 вр. ал. 1 ЗСВ е открито
дисциплинарно производство по отношение на Илия Русенов – следовател в
ОСлО към ОП Пловдив. След запознаване с доклада на назначена комисия, със
Заповед № ОП 187/11.12.2019 г. на административния ръководител,
дисциплинарното производство е спряно предвид наличие на основания за
налагане на наказания, извън компетентността на административния
ръководител. Изготвено е предложение до ПК на ВСС, за налагане на
наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 вр. чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2, пр. 2 от ЗСВ –
дисциплинарно освобождаване от длъжност. Образувано е дисциплинарно
дело, като същото е прекратено, поради смъртта на следовател Русенов.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

Със Заповед № ОП-28/18.02.2015 г. административният ръководител на
ОП Пловдив е въвел вътрешни правила за приемане и съхранение на
веществени доказателства в ОП Пловдив. С тази заповед е определен служител
за Завеждащ склад ВД, както и следните комисии:  по отваряне на опаковките
на ВД по чл.  80,  ал.  1  от ПАПРБ,  за унищожаване на ВД по чл.  85,  ал.  2  от
ПАПРБ и комисия за извършване на ежегодна проверка на съхраняваните
веществени доказателства по чл. 83 от ПАПРБ.

В изпълнение на писмо изх. № 6299/16.04.2014 г. на главния прокурор на
Р. България и указание на Директора на НСлС и Заместник на главния
прокурор Евгени Диков, със Заповед ОП-64/21.04.2015г. на административния
ръководител на ОП Пловдив е указано водене на регистър /книга/ на
веществени доказателства – МПС по образец, установен с чл.76, ал.2 от
ПАПРБ. Същата е изменена със Заповед ОП-129/04.08.2015 г., като е
определен заместник окръжен прокурор Димитър Махмудиев да осъществява
контрола по изпълнение на въведената организация за водене на регистъра за
МПС – веществени доказателства.

На проверяващия екип беше представен и договор № 442/24.03.2014г.,
сключен между ОП Пловдив и банка „СИБАНК“  ЕАД,  с който банката е
предоставила за временно и безвъзмездно ползване два броя метални каси,
помещаващи се в обществения трезор на клон Пловдив, за съхранение на
веществените доказателства, представляващи пари и други ценности.
Договорът е безсрочен.
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Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

Създадена е организация за спазване разпоредбата на чл. 110, ал. 5 от
НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени
доказателства, да се предават от ОП Пловдив за пазене в търговска банка,
съобразно указание изх. № 4134/2012 г. от 22.04.2014 г. на главния прокурор.

11. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

общо 210 броя за 2020 г. и общо 209 бр. за 2019 г.

По указание на главния прокурор :

- 111 бр. за 2020 г.

- 108 бр. за 2019 г.

По собствена преценка:

- 99 бр. за 2020 г.

- 101бр. за 2019 г.

Издадените заповеди на административния ръководител се свеждат до
знанието на магистратите и съдебните служители, според разпореденото в
тях.

12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

- от горестоящите прокуратури или други органи на съдебната власт,
отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През 2020г. са извършени 3 планови и 2 тематични проверки на ОП
Пловдив от Апелативна прокуратура Пловдив, както следва:

- Планова проверка за спазване сроковете на разследване по дела, от
образуването на които е изтекъл период над 3 години.

- Планова проверка на делата, водени срещу лица с две и повече
досъдебни производства.

- Планова проверка за спазване УСН по текстове, включени в Каталога за
корупционните престъпления.

- Тематична проверка относно изпълнение на т.3.3 т.8 т.12 от Указанието
за подобряване на работата на ПРБ по НСН.

-Тематична проверка на досъдебните производства спрени срещу ИИ.
След извършената проверка АП Пловдив е изготвила доклад, в който е
констатиран много добрия подход от страна на наблюдаващите прокурори
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от ОП Пловдив във връзка с ръководените досъдебни производства, както и
относно сроковете и начина на произнасяне.

През 2019г. са извършени 3 планови проверки на ОП Пловдив от страна
на Апелативна прокуратура Пловдив, както следва:

- Планова проверка на досъдебните производства, наблюдавани от ОП
Пловдив, производството по които е спряно. След приключване на проверката
АП Пловдив е изготвила доклад с препоръки, относно организацията и
работата по спрени дела. По разпореждане на административния
ръководител на ОП Пловдив, с доклада са запознати всички прокурори от ОП
Пловдив и са предприети необходимите действия за изпълнение на дадените
препоръки.

- Планова проверка по делата, водени срещу лица с три и повече
досъдебни производства, относно срока за разследване, възможност за
обединяване и адекватност на мерките за неотклонение.

- Планова проверка за спазване сроковете за извършване на разследване
по дела, от образуването на които е изтекъл период над 3 години.

- от ОП Пловдив на низовите прокуратури, отнасящи се до пряката
прокурорска дейност.

През 2020 г. Окръжна прокуратура е извършила 1 комплексна ревизия
и 7 проверки на Районните прокуратури, както следва:

- Комплексна ревизия за дейността на РП Пловдив през 2019 г. /съгласно
Заповед № ОП-137/05.10.2020 г. на ОП Пловдив/. Ревизията е приключена с
изготвянето на доклад, който е изпратен за запознаване на Районния прокурор
на РП Пловдив и работещите в Районна прокуратура Пловдив прокурори и
служители. Постъпило е писмо от РП  Пловдив, с което ОП Пловдив е
уведомена за предприетите мерки за преодоляване на констатираните пропуски
по делата, свързани с домашно насилие.

- Тематична проверка, относно спазването на сроковете, регламентирани
в чл. 145, ал. 2 от ЗСВ.

- Проверки в районните прокуратури на делата на производство, водени
срещу известен и неизвестен извършител и спрени дела, водени срещу
известен извършител, от образуването на които към 01.10.2019 г. е изтекъл 3
годишен срок.

- Проверка по делата, водени срещу лица с две и повече досъдебни
производства, в изпълнение на Заповед № РД-04-22/21.01.2020 г. на главния
прокурор и Заповед № АП-9/2020 г. на АП Пловдив, относно сроковете на
разследване, възможност за обединяване и адекватност на мерките за
неотклонение.

- Проверка за спазване УСН по текстове, включени в Каталога за
корупционните престъпления.
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- Тематична проверка относно изпълнение на т. 3.3, т. 8, т.12 от
Указанието за подобряване на работата на ПРБ по НСН.

- Тематични проверки на Районните прокуратури в региона на ОП
Пловдив по места, касаещи работата по надзора върху изпълнението на
наказанията и другите принудителни мерки.

- Тематични проверки на делата, с предмет наркотични вещества,
прекратени на основание чл. 9 от НК и прекратените дела, водени по чл. 354а-
354в от НК за периода 01.01.2020-30.06.2020.

Извършвани са и проверки по Надзор за законност при изпълнение на
наказанията и в местата за задържане:

- в арестните помещения за ритмичността на разследване на делата със
задържани лица.

- на неприведените в изпълнение присъди в региона на ОП Пловдив с
наказание „лишаване от свобода“ повече от 4 месеца.

- в Затвора Пловдив и ЗО „Хеброс“ и ЗООТ Смолян, с оглед
осъществяване на контрол за спазване на правилата визирани в чл.97 и чл.122
от ЗИНЗС и Заповед № ЛС-02-602/04.04.2014 г. н Министъра на правосъдието
за режима на разрешените/забранени за притежание и ползване на вещи и
предмети от лишените от свобода.

- в Затвора Пловдив, ЗООТ „Хеброс“ и ЗООТ Смолян за спазване на
организацията на охраната, осъществявана от надзорно-охранителния състав
чрез носене на постовата служба и спазени ли са изискванията за състава на
наряда, съгласно чл. 300 ППЗИНЗС.

През 2019 г. Окръжна прокуратура е извършила 1 комплексна ревизия
и 4 проверки на Районните прокуратури, както следва:

- Комплексна ревизия на РП Асеновград за дейността на прокуратурата
през 2018 г. Изготвен е доклад с препоръки относно организацията и работата
на прокуратура. Административният ръководител на РП Асеновград е
уведомил ОП Пловдив, че е издал Заповед № РП-3/06.01.2020 г. за спазване на
препоръките, дадени от ОП Пловдив.

- Тематични проверки, касаещи спазването на сроковете, регламентирани
в чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. Изготвен е доклад с препоръки за стриктното спазване
на Указанието на Главния прокурор, относно, констатирани пропуски при
спазване на сроковете по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. Докладът е изпратен на
административните ръководители на районните прокуратури.

- Проверки в районните прокуратури на делата на производство, водени
срещу известен и неизвестен извършител и спрени дела, водени срещу
известен извършител, от образуването на които към 01.10.2018 г. е изтекъл 3
годишен срок.

- Проверка по делата, водени срещу лица с три и повече наказателни
производства, относно сроковете на разследване, възможност за обединяване и
адекватност на мерките за неотклонение.
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- Тематична проверка относно изпълнение на т. 3.3, т. 8, т. 12 от
Указанието за подобряване на работата на ПРБ по НСН.

Извършвани са и проверки по Надзор за законност при изпълнение на
наказанията и в местата за задържане:

- в арестните помещения за ритмичността на разследване на делата със
задържани лица.

- на неприведените в изпълнение присъди в региона на ОП Пловдив с
наказание „лишаване от свобода“ повече от 4 месеца.

- в Затвора Пловдив и ЗО „Хеброс“ и Смолян, относно повишаване
степента на бойна готовност, както проверка тренираността на надзорно-
охранителния състав в екстремални условия.

-  в Затвора Пловдив по чл.  86,  ал.  1  от ППЗИНЗС,  относно
предотвратяване на престъпления и нарушения в Затвора и ЗО „Хеброс“ и
недопускане притежаването и ползването на забранени вещи от лишените от
свобода.

Установи се, че ОП Пловдив периодично е извършвала проверки на
дейността на низовите прокуратури, в съответствие с Указанието за
контролната дейност в ПРБ, изготвяни са доклади за резултатите, които са
предоставяни на административните ръководители на ревизираните
прокуратури за обсъждане и становище.

13. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и
съдебни служители.

През 2020 г. Обучения за прокурори:
· работна среща на СЕР
· Прилагане закона за признаване изпълнение и изпращане на съдебни

актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки,
включващи лишаване от свобода /в сила от 01.01.2020 г./ - проблеми и
предизвикателства

· Антитръсово законодателство в ЕС
· Трафик на хора
· учебно посещение по Програма за специализиран обмен 2020 г.

Обучения за съдебни служители:
· Работа с архивни дела
· Изграждане на ефективни умения за оценка на професионално

поведение в съдебната администрация
· Актуални Моменти при прилагането на Закона за обществените поръчки

в съдебната система
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· Етично поведение на съдебния служител
· Административно обслужване на граждани в ПРБ
· Въведение в работата на администрацията на ПРБ

.
През 2019 г. Обучения за прокурори:

· Европейска заповед за разследване
· Европейска прокуратура
· Престъпления по чл.123 и чл.134 от НК. Лекарски грешки
· Промените в АПК и отражението им в дейността на прокурорите по

надзора за законност и в аспекта на съдебноадминистративния надзор;
Компетентност и правомощия на прокурора по приложението на част V
от ЗУТ. Характерни аспекти за законност на строителството в територии
с особена териториалноустройствена защита.

· Правно езиково обучение за сътрудничество в областта на
киберпрестъпността

· Инструменти на ЕС за взаимно признаване на актове, постановени в
производства с наказателноправен характер - практически аспекти

· Престъпления, извършвани чрез използването на информационни и
компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти.
Виртуални валути.

· Европейска рамка по обезпечаване и конфискация на наказателни дела -
настояще и бъдеще. Прилагане по отношение на Обединеното кралство.

· Съд и прокуратура - основни моменти при координация и работа с
органите на МВР по пресичане и документиране на престъпления,
свързани с наркотични вещества.

· Актуални проблеми в практиката на съдилищата по прилагане на ЗИНЗС
след измененията на закона

· Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи
· Разнообразни подходи за превенция и противодействие на

радикализацията и насилствения екстремизъм в затворническите и
пробационните служби - предизвикателства и перспективи

· Предизвикателства и перспективи пред образователната програма
"Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури"

· Разследване и превенция на корупцията
· Правото на присъствие на подсъдимите и обвиняемите в наказателния

процес
· Европейско данъчно право
· Съдебнопсихиатрична експертиза
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· Европейско право на убежище
· Пране на пари. Изследване имущественото състояние на дееца.

Обезпечителни мерки
· Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на

ОЛАФ. Европейска прокуратура.
· Прилагане на Медийната стратегия на съдебната власт. Работа с

медиите. Практически аспекти
· Практическо обучение за данъчните измами и злоупотреби в областта на

ЗДДС и ЗКПО. Разследване по чл.255 и чл.256 от НК
Обучения за съдебни служители:

· Прилагане на ЗДОИ в съдебната система
· ЗКИ в съдебната система
· Човешки ресурси. Обществени поръчки. Стопанисване на сграден фонд
· УИС-3
· Работа с УИС 3
· Защита на личните данни в съдебната система
· обучение за работа с ЦАИС ЕОП
· Документооборот и деловодна дейност
· Промени в правната уредба на защита на личните данни

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ

       През 2020 г. – 1899, като от тях:
       - новообразувани – 1694;
       - образувани в предходни периоди: - 205;

През 2019 г. – 1750, като от тях:
      - новообразувани – 1572;
      - образувани в предходни периоди: - 178;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка през 2020 г.
– 337 броя, а през 2019 г. – 347.

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка – през 2020г.- 2, а през 2019 г.- 4 бр.
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4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила :

4.1. до два месеца – през 2020г. – 228, а през 2019г. – 245;
4.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – през 2020г. – 52, а през 2019г. – 51

- предприетите организационни и/или дисциплинарни мерки – изпращане
на напомнителни писма, провеждане на срещи с ръководството на ОДМВР
Пловдив.

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ – общ брой през 2020 г. – 1757, а през 2019
г.  – 1646 броя.

5.1. в едномесечния срок – за 2020г. – 1745, а за 2019 г. – 1637;
5.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – за 2020 г.-12 броя, а за 2019г.- 9

Бяха проверени следните преписки, по които предварителната проверка е
продължила над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ:

Пр. пр. № 10008/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 300/2020 г. по
описа на ОДМВР Пловдив, прокурор Славена Костова. Преписката е
образувана на 16.12.2019 г. по постъпили, по компетентност, материали от
СпП по тяхна пр. пр. № 1614/2019 г. и с протокол за избор от същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 15.01.2020 г.
наблюдаващият прокурор е възложил на ОДМВР Пловдив извършване на
проверка, с дадени конкретни указания и срок от 30 дни. Срокът на проверката
е удължен, с писмо на наблюдаващият прокурор от 28.02.2020 г., с 30 дни,
считано от 21.02.2020 г. С писмо на административния ръковнодител на ОП
Пловдив, по искане на наблюдаващия прокурор, срокът на проверката е
удължен с още 1 м., считано от 21.03.2020 г. На 21.05.2020 г. е изпратено
писмо от наблюдаващия прокурор до ОДМВР Пловдив, за предприемане на
мерки за приключване на проверката. Преписката е постъпила в
прокуратурата на 05.06.2020 г., с извършена проверка. С постановление от
07.07.2020 г. е образувано ДП за престъпление по чл. 253, ал. 1 вр. чл. 26, ал.1
НК, като е възложено разследването да се извърши от разследващ полицай от
ОДМВР Пловдив.

Пр. пр. № 10202/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП 237 /2021 г. по
описа на ОДМВР Пловдив. Преписката е образувана на 20.12.2019 г. по
постъпило уведомление от ТД НАП Пловдив и с протокол за избор от същата
дата е разпределено на прокурор Атанас Янков. С постановление от
28.01.2020 г. прокурор Янков е възложил извършване на проверка на ОДМВР
Пловдив, с дадени подробни указания и срок от 1 месец. Срокът на проверката
е удължен от наблюдаващия прокурор, с писмо от 20.03.2020 г. с още един
месец, считано от 12.03.2020 г. Материалите по преписката са постъпили в
прокуратурата  на 21.04.2020 г. С писма от 28.04.2020 г., 08.05.2020 г. и
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18.05.2020 г. са постъпили допълнителни материали от извършената проверка.
С писма от 13.07.2020 г. и 20.07.2020 г. са изискани материали от АС Пловдив,
които са постъпили, съответно на 20.07.2020 г. и 27.07.2020 г. С
постановление от 18.08.2020 г. наблюдаващият прокурор е възложил на
ОДМВР Пловдив извършване на допълнителна проверка, като срока е
удължен с 1 м., считано от 17.08.2020 г., с писмо на административния
ръководител от 20.08.2020 г. Преписката е постъпила в прокуратурата, с
извършена проверка на 07.10.2020 г. На 23.10.2020 г. и 11.01.2021 г. са
постъпили допълнителни материали към преписката. С постановление от
01.06.2021 г. е образувано ДП  за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал.1, т. 2 и
т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 НК.

Пр. пр. № 3181/2020 г. по описа на ОП Пловдив, прокурор Георги
Пенев. Преписката е образувана на 05.05.2020 г. по постъпила в ОП Пловдив
жалба и с протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С писмо от 11.05.2020 г. жалбата е изпратена на ОДМВР Пловдив, с
дадени указания за извършване на проверка и срок от 30 дни. С писмо от
15.06.2020 г. наблюдаващият прокурор е изискал преписката, поради изтичане
срока на проверката. На 26.06.2020 г. отново е изискана преписката, с писмо,
поради изтекъл срок. По искане на извършващия проверката, постъпило в
прокуратурата на 29.06.2020 г., срокът на проверката е удължен от
наблюдаващия прокурор с 30 дни до 22.07.2020 г., с писмо от 30.06.2020 г. На
24.07.2020 г. отново е постъпило искане от ОДМВР Пловдив за удължаване
срока на проверката. С писмо от 28.07.2020 г. наблюдаващият прокурор е
изискал незабавно изпращане на преписката, тъй като соченото в искането
основание за удължаване на срока е абсолютно идентично с предходното.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 19.08.2020 г., с извършена
проверка. С протокол за повторен избор от 20.08.2020 г. преписката е
разпределена на прокурор Костадин Паскалев, поради отпуск на
първоначално определения прокурор. С постановление от 24.08.2020 г.
прокурор Паскалев е възложил допълнителна проверка, с дадени указания и
срок от 30 дни. С протокол за повторен избор от 31.08.2020 г. преписката
отново е разпределена на прокурор Г. Пенев. С писмо от 07.10.2020 г.
наблюдаващият прокурор е изискал незабавно да се приключи проверката и да
се изпрати в ОП Пловдив. Преписката е постъпила в ОП Пловдив на
14.10.2020 г. С постановление от 19.10.2020 г. е отказано образуване на
досъдебно производство.

Пр. пр. № 2654/2020г. по описа на ОП Пловдив, прокурор Даниела
Стоянова. Преписката е образувана с постановление от 06.04.2020 г. на
прокурор Стоянова, по отделени от пр. пр. № 2221/2020 г.  по описа на ОП
Пловдив материали и с протокол за определен избор от същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.04.2020 г. е
възложена проверка на основание чл. 145 ЗСВ на ОДМВР Пловдив отдел ИП,
с подробни указания и срок от 1 месец. По искане на извършващия
проверката, срокът е удължен от наблюдаващия прокурор, с писмо от
10.06.2020 г., с 30 дни, считано от 04.06.2020 г. По искане на наблюдаващия
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прокурор, с писмо от 14.07.2020 г., административният ръководител на ОП
Пловдив е удължил срока на проверката с още 1 м., считано от 04.07.2020 г.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка и мненине за
прекратяване на 28.08.2020 г. С писмо от 09.09.2020 г. преписката е върната от
наблюдаващия прокурор на ОДМВР Пловдив, за приобщаване на относими
документи, съобразно указанията, дадени в постановлението на ОП Пловдив
от 27.04.2020 г., както и да се установят допълнителни факти. Преписката е
върната в прокуратурата на 23.09.2020 г. С постановление от 16.10.2020 г.
наблюдаващият прокурор е отказал да образува досъдебно производство.

Пр. пр. № 5255/2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 582 /2020 г. по
описа на ИП на ОДМВР Пловдив, прокурор Владимир Вълев. Преписката
е образувана на 21.07.2020 г.  по изпратена, по компетентност, с
постановление от 17.07.2020 г. пр. пр. № 4754/2020 г. по описа на ОП Бургас.
С протокол за избор от същата дата, на случаен принцип е определен
наблюдаващ прокурор. С постановления от 30.07.2020 г. прокурор Вълев е
приел преписката по компетентност и е възложил на ИП при ОДМВР Пловдив
проверка, с дадени указания и срок от 1 месец. С писмо от 02.09.2020 г.
наблюдаващият прокурор е изискал информация за приключване на
преписката. По искане на водещия проверката, с писмо от 08.09.2020 г.,
наблюдаващият прокурор е продължил срока на проверката с 1  м., считано от
05.09.2020 г. С писмо от 02.10.2020 г. наблюдаващият прокурор е напомнил за
изтичането на срока. Преписката е постъпила в прокуратурата на 07.10.2020 г.
С постановление от 08.10.2020 г. е възложена допълнителна проверка със срок
от 1 месец, считано от 05.10.2020 г., удължен от административния
ръководител на ОП Пловдив, с писмо от 12.10.2020 г. С писмо, постъпило в
ОП Пловдив на 10.11.2020 г., водещият проверката е поискал ново удължаване
на срока,  с 30  дни.  С писмо от 10.11.2020  г.  наблюдаващият прокурор е
изискал материалите по проверката, ведно с подробна справка за
установеното, след възлагане на допълнителната проверка. Преписката е
постъпила в прокуратурата на 19.11.2020 г. С постановление от 07.12.2020 г.  е
образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 249 ал. 1 вр. чл.
26, ал. 1 НК, като разследването е възложено на разследващ полицай от ИП
при ОДМВР Пловдив.

Пр.  пр.  № 1102/2019  г.  по описа на ОП Пловдив. Преписката е
образувана на 08.02.2019 г. по постъпила, по компетентност, от РП Пловдив
пр. пр. № 819/2019 г., ведно с постановление на РП Пловдив от 07.02.2019 г. С
протокол за избор от 08.02.2019 г. на случаен принцип за наблюдаващ
прокурор е определен прокурор Светлозар Чераджийски. С постановление
на наблюдаващия прокурор от 13.02.2019 г. преписката е приета по
компетентност и е възложено на сектор ИП при ОДМВР Пловдив извършване
на проверка, с дадени конкретни указания и срок от 2 месеца. С протокол за
повторен избор от 03.05.2019 г. преписката е преразпределена на прокурор
Костадин Паскалев, поради болничен отпуск на прокурор Чераджийски. По
искане на прокурор Паскалев, с писмо от 08.05.2019 г. административният
ръководител на ОП Пловдив е удължил срока на проверката с един месец,
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считано от 21.04.2019 г. Преписката е постъпила в прокуратурата на
20.06.2019 г. и с протокол за повторен избор от 24.06.2019 г. е
преразпределена на прокурор Ваня Христева. С постановление на прокурор
В. Христева от 01.07.2020 г. е отказано образуване на ДП. По искане на АП
Пловдив, с писмо от 09.07.2019 г. преписката е изпратена, с писмо от
11.07.2019 г. С протокол за повторен избор от 09.07.2019 г. преписката е
преразпределена на прокурор Тодор Павлов. С постановление от 17.07.2019
г. по пр. пр. № 1844/2019 г. заместник апелативен прокурор на АП Пловдив е
потвърдил постановлението на ОП Пловдив за отказ от образуване на ДП. С
постановление от 12.08.2019 г. по пр. пр. № 9223/2019 г. прокурор от ВКП
отдел 01 „Специализиран“ е потвърдил постановлението на АП Пловдив, с
което е потвърдено постановлението на ОП Пловдив за отказ от образуване на
ДП.

Пр. пр. № 1100/2019 г. по описа на ОП Пловдив, сл. д. № 171 /2019 г.
по описа на ОСлО при ОП Пловдив, прокурор Марин Пелтеков.
Преписката е образувана на 07.02.2019 г. по постъпило в ОП Пловдив
уведомление от ТД НАП Пловдив и с протокол за избор от 08.02.2019 г. е
разпределена на случаен принцип на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 08.02.2019 г. наблюдаващият прокурор е възложил на отдел
ИП при ОДМВР Пловдив извършване на проверка, с дадени подробни
указания и срок от 30 дни. По искане на извършващия проверката,  с писмо от
19.03.2019 г. наблюдаващият прокурор е удължил срока на проверката с още
30 дни, считано от 14.03.2019 г. По искане на наблюдаващия прокурор, с
писмо от 22.04.2019 г. административният ръководител на ОП Пловдив е
удължил срока на проверката с един месец, считано от 14.04.2019 г.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка, на 11.06.2019
г. С постановление от 11.06.2019 г. наблюдаващият прокурор е образувал ДП
за престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал.1, т. 2, пр. 2 вр. чл. 26, ал.1 НК. С
постановление от 11.06.2019 г. на административния ръководител на ОП
Пловдив разследването е възложено на следовател от ОСлО към ОП Пловдив,
на основание чл. 194, ал.1, т. 4 НПК.

При проверката на преписки, по които разпоредената предварителна
проверка е продължила в срок над три месеца се установи, че са налице
обективни причини, свързани със събиране на необходимите данни за
формиране на вътрешното убеждение на прокурора. По всички проверени
преписки проверката е била възложена на отдел ИП на ОДМВР Пловдив.
Наблюдаващите прокурори са упражнявали необходимия контрол, като са
изисквали справки за установеното и са разпореждали незабавно
приключване на проверката, с оглед изтичане на срока. Съгласно
предоставената от ОП Пловдив справка от общо 103 преписки, по които
през проверявания период предварителната проверка е продължила над срока
по  чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, по 57  са образувани досъдебни производства.

Независимо от изложеното и факта, че срока за извършване на
проверката по чл.145, ал.2 от ЗСВ е инструктивен по своя характер,



28

проверяващият екип счита, че наблюдаващите прокурори следва след
изтичането му да решават преписката, като преценяват наличието на
събраните данни за извършено престъпление от общ характер.

5.3. Решени с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство през 2020г. общ брой – 215, а през 2019 г. - 285. От тях:
обжалвани през 2020 г.- 45 постановления, от които 37 са потвърдени  и са
отменени –8; през 2019 г. обжалвани - 63,  от които 58 са потвърдени и са
отменени – 5. Необжалвани за 2020 г. са 170 бр., а за 2019  г. са 222 броя
постановления.

5.2.Образувани досъдебни производства: през 2020 г. - общо 208 бр., а
през 2019 г. – 245 бр.

Бяха проверени преписки, приключени с постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство:

Пр. пр. № 11835/2018 г. по описа на ОП Пловдив, сл. д. № 153/2019 г.
по описа на ОСлО, прокурор Петър Петров. Преписката е образувана по
постъпила на 06.12.2018 г. в ОП Пловдив молба и с протокол за избор от
07.12.2018 г. на случаен принцип е разпределена на наблюдаващ прокурор. С
разпореждане от 13.12.2018 г. е възложена проверка по чл. 145 ЗСВ на РУ
Стамболийски, с дадени конкретни указания и срок от 1 месец. Срокът на
проверката е удължен от наблюдаващия прокурор с един месец, считано до
17.02.2019 г. Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка
на 07.02.2019 г. и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С постановление от 07.02.2019 г. е отказано образуване на ДП. Указано е
екземпляр от постановлението да се изпрати на жалбоподателката, като и е
разяснен редът и начина на обжалване. На 22.02.2019 г. в ОП Пловдив е
постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с всички материали по
преписката е изпратена на АП Пловдив, с писмо от 25.02.2019 г. С
постановление от 20.03.2019 г. по пр. пр. № 560/2019 г. АП Пловдив е
отменила постановлението н ОП Пловдив и е разпоредила да се отстранят
пропуските и да се изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на
постановлението. Преписката е върната в ОП Пловдив на 21.03.2019 г. На
02.04.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил сигнал до ВКП за
извършаване проверка на законосъобразността на постановлението на АП
Пловдив. С постановление от 16.04.2019 г. по пр. пр. № 4405/2019 г. прокурор
от ВКП, отдел 02 „Досъдебен“ е оставил сигнала без уважение и е потвърдил
постановлението на АП Пловдив. Преписката е върната на ОП Пловдив на
22.04.2019 г. и е разпределена на наблюдаващия прокурор на 25.04.2019 г. С
постановление от 30.04.2019 г., адресирано до АП Пловдив, наблюдаващият
прокурор се е отвел от ръководството и наблюдението на преписката, с оглед
противоречието между указанията на горестоящите прокуратури и
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вътрешното му убеждение, за начина на приключване на преписката. С
постановление от 02.05.2019 г. прокурор от АП Пловдив не е уважил
самоотвода на наблюдаващия прокурор от ОП Пловдив и е върнал преписката,
която е постъпила на 03.05.2019 г. в ОП Пловдив. С постановление от
22.05.2019 г. наблюдаващият прокурор е образувал ДП за престъпление по чл.
343, ал.1, б. „в“ , вр. чл. 342, ал. 1 НК и съгласно разпоредбата на чл. 194, ал.1,
т. 3 НПК е възложил разследването на следовател от ОСлО към ОП Пловдив.
С писмо от същата дата наблюдаващият прокурор е уведомил
жалбоподателката за образуваното ДП на основание чл. 75, ал. 2 НПК в
качеството и на пострадало от престъплението лице.

Пр. пр. № 3467/2019г. по описа на ОП Пловдив, прокурор Дилян
Пинчев. Преписката е образувана на 02.05.2019 г. по изпратен по
компетентност от МВР сигнал, с твърдение за извършено престъпление по
служба от служители на 02 РУ МВР. С протокол за избор от същата дата
преписката е разпределена на случаен принцип на наблюдаващия прокурор.
Прокурорът е извършил лична проверка, като е изисквал справки и
допълнителна информация от РП Пловдив, ОДМВР Пловдив до 13.06.2019 г.
С разпореждане от същата дата наблюдаващият прокурор е възложил на 02 РУ
МВР извършване на проверка по чл. 145 ЗСВ, със срок до 02.07.2019 г. С
писмо от 05.07.2019 г. административният ръководител е удължил срока на
проеверката с 1 месец, считано от 02.07.2019 г. Преписката е постъпила в
прокуратурата, с изпълнени указания на 07.08.2019 г. и на 08.08.2019 г. е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.08.2019 г. е
отказано образуване на ДП на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК и е
разпоредено копие от постановлението да се изпрати на подалия сигнала, с
указание за правото на обжалване в 7-мо дневен срок пред АП Пловдив.
Постановлението е изпратено с обратна разписка на 14.08.2019 г. и е получено
на същата дата. На 16.08.2019 г. в ОП Пловдив е постъпила жалба против
постановлението, която заедно с материалите от преписката е изпратена на АП
Пловдив, с писмо от 16.08.2019 г. С постановление от 16.10.2019 г. по пр. пр.
№ 2251/2019 г. прокурор от АП Пловдив е отменил постановлението на ОП
Пловдив и е върнал преписката за изпълнение на дадени указания. Преписката
е постъпила в ОП Пловдив на 16.10.2019 г. С разпореждане от същата дата
наблюдаващият прокурор е възложил на Дирекция вътрешна сигурност към
МВР София извършване на проверка по чл. 145 ЗСВ, с дадени подробни
указания и срок до 17.12.2019 г. Срокът на проверката е удължен с писмо от
административния ръководител с 30 дни, считано от 23.12.2019 г. Преписката
е постъпила в прокуратурата, с приключена проверка на 06.02.2020 г. С
постановление от 11.02.2020 г. наблюдаващият прокурор отново е отказал
образуване на ДП на основание чл. 24, ал.1, т. 1 НПК, с указание за правото на
обжалване в 7-мо дневен срок пред АП Пловдив. Копие от постановление е
изпратен на жалбоподателя, с обратна разписка от 13.02.2020 г., получено на
същата дата.

Пр. пр. № 8727/2018г. по описа на ОП Пловдив, сл. д. № 190/2020 г.
по описа на ОСлО при ОП Пловдив, прокурор Дилян Пинчев. Преписката



30

е образувана с постановление на наблюдаващия прокурор от 31.08.2018 г. по
отделени материали от пр. пр. № 16224/2017 г. по описа на ОП Пловдив и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С разпореждане от 18.09.2018 г. е възложено на ОДМВР Пловдив извършване
на проверка по чл. 145 ЗСВ, с дадени подробни указания и срок до 30.10.2018
г. С писмо от 02.11.2018 г. на окръжния прокурор на ОП Пловдив срокът на
проверката е удължен с 1 м., считано от 30.10.2018 г. Материалите са
постъпили в ОП Пловдив на 17.12.2018 г. С постановление от 18.12.2018 г., с
копие до ВКП, отдел „Специализиран“ и до АП Пловдив, наблюдаващият
прокурор е отказал на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК да образува ДП. С
писмо, постъпило в ОП Пловдив на 08.01.2019 г., преписката е изискана от АП
Пловдив за осъществяване на служебен контрол, във връзка с указание на
ВКП. Изпратена е с писмо от 09.01.2019 г. С постановление от 31.01.2019 г. по
пр. пр. № 17/2019 г. прокурор от АП Пловдив е отменил постановлението на
ОП Пловдив и е разпоредил да се извърши допълнителна проверка и да се
изпълнят дадените в постановлението указания. Преписката е върната в ОП
Пловдив на 31.01.2019 г. С разпореждане от 04.02.2019 г. наблюдаващият
прокурор е възложил на ОДМВР Пловдив допълнителна проверка, с дадени
подробни указание и срок до 31.03.2019 г. С писмо от 26.03.2019 г. окръжният
прокурор на ОП Пловдив е удължил срока с 1 месец, считано от 31.03.2019 г.
Преписката е постъпила в ОП Пловдив на 03.05.2019 г. С постановление от
20.05.2019 г., адресирано до ВКП, отдел „Специализиран“ и АП Пловдив,
наблюдаващият прокурор отново е отказал да образува ДП. С писмо,
постъпило в ОП Пловдив на 13.06.2019 г., АП Пловдив са изискали
преписката за осъществяване на служебен контрол, по указание на ВКП,
където е изпратена, с писмо от 18.06.2019 г. С постановление от 15.07.2019 г.
прокурор от АП Пловдив е отменил постановлението на ОП Пловдив и е
образувал ДП за престъпление по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.
Със същото постановление е отвел от ръководството и наблюдението на
образуваното производство прокурор Пинчев. Преписката е постъпила в ОП
Пловдив на 16.07.2019 г. и с протокол за избор от 19.07.2019 г. е разпределена
на прокурор Росен Каменов.  На 06.08.2019 г. новоопределеният наблюдаващ
прокурор Каменов е подал възражение до ВКП срещу постановлението на АП
Пловдив, в частта в която е отведен наблюдаващият прокурор. В мотивите е
посочено, че възражението се подава от него, тъй като прокурора от АП
Пловдив не е дал възможност на наблюдаващия прокурор Пинчев да се
запознае с акта, с който е бил отведен и по този начин му е отнел
възможността да възрази срещу отвеждането. С постановление от 23.08.2019 г.
по пр. пр. № 7988/2018 г. прокурор от ВКП, отдел 01 „Специализиран“ е
оставил без уважение възражението на прокурор Каменов от ОП Пловдив и е
потвърдил изцяло постановлението на АП Пловдив. Преписката е постъпила в
ОП Пловдив на 28.08.2019 г.  На 03.10.2019 г. прокурор Росен Каменов е
изпратил сигнал до заместник главния прокурор на ВКП, против
постановлението на прокурора от ВКП, отдел 01 „Специализиран“. С писмо,
постъпило в ОП Пловдив на 01.11.2019 г., заместник на главния прокурор при
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ВКП е уведомил ОП Пловдив, че възражението е оставено без уважение, тъй
като постановлението на ВКП е правилно обосновано и законосъобразно и не
се налага неговата отмяна или  изменение. На 04.11.2019 г. прокурор Каменов
е подал сигнал до главния прокурор на РБ срещу резолюцията на заместник
главния прокурор. С писмо, постъпило в прокуратурата на 10.07.2020 г.,
наблюдаващият прокурор е уведомен, че с резолюция на главния прокурор
сигналът му е оставен без уважение и резолюцията на заместник главния
прокурор от 04.11.2019 г. е потвърдена.

Пр. пр. № 6175/2019г. по описа на ОП Пловдив, прокурор Мария
Тодорова. Преписката е образувана на 01.08.2019 г. по изпратени материали
от извършена проверка от ГД „Национална полиция“, възложена с
постановление от 23.04.2019 г. на главния прокурор. С протокол за случаен
избор от 01.08.2019 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С постановление от 13.08.2019 г. е възложена на ОДМВР Пловдив проверка на
основание чл. 145 ЗСВ, с дадени конкретни указания и едномесечен срок за
извършване. С писмо от 16.09.2019 г. срокът е продължен от наблюдаващия
прокурор с един месец, считано от 19.09.2019 г. Преписката е постъпила в
прокуратурата, с извършена проверка, на 01.11.2019 г. С постановление от
21.11.2019 г. е отказано образуване на ДП. Разпоредено е да се изпрати препис
от постановлението на пострадалото лице и ВКП, като е указан реда и начина
на обжалване. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка. По
искане на АП Пловдив, материалите по преписката са изпратени с писмо от
06.01.2020 г. С постановление от 13.01.2020 г. по пр. пр. № 3477/2019 г.
прокурор от АП Пловдив е отменил постановлението на ОП Пловдив и е
разпоредил да се извърши допълнителна проверка, съобразно дадени в
постановлението указания. Преписката е постъпила в ОП Пловдив на
13.01.2020 г. С разпореждане от 16.01.2020 г. наблюдаващият прокурор е
възложил на ОДМВР Пловдив допълнителна проверка, дадени са подробни
указания и срок за извършване 1 месец. Срокът на проверката е удължен от
наблюдаващия прокурор, с писмо от 24.02.2020 г., с още един месец, считано
до 20.03.2020 г. Преписката е постъпила в прокуратурата на 26.03.2020 г., с
мнение за прекратяване. С разпореждане от 30.03.2020 г. е възложена
допълнителна проверка от наблюдаващия прокурор за изпълнение на
указанията и срок за окончателно приключване 1 месец. С писмо от
15.04.2020 г. срокът на проверката е удължен с още 1 м. от административния
ръководител на ОП Пловдив, считано от 01.04.2020 г. Преписката е постъпила
в прокуратурата на 11.05.2020 г., с приключила проверка. С постановление от
12.06.2020 г. е отказано образуване на ДП.

Пр. пр. № 3859/2020г. по описа на ОП Пловдив, прокурор Анелия
Трифонова. Преписката е образувана на 01.06.2020 г. по постъпило
уведомление от ОДМВР Пловдив, за заведена там преписка за извършване на
предварителна проверка по повод  жалба. С протокол за избор от 01.06.2020 г.
е разпределена на наблюдаващия прокурор. Преписката е постъпила в
прокуратурата на 26.06.2020 г., с приключила проверка. С постановление от
28.07.2020 г. наблюдаващият прокурор е отказал да образува ДП. Разпоредено
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е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан
реда и начина на обжалване. На 07.10.2020 г. в ОП Пловдив е подадена жалба
срещу постановлението, която заедно с преписката е изпратена на АП
Пловдив, с писмо от 08.10.2020 г. С постановление от 06.11.2020 г. по пр. пр.
№ 3539/2020 г. АП Пловдив е отменила постановлението на ОП Пловдив и е
разпоредила да се изпълнят указанията, дадени в постановлението.
Преписката е върната в ОП Пловдив на 09.11.2020 г. С постановление от
18.11.2020 г. наблюдаващият прокурор е възложил на ОДМВР Пловдив
извършване на допълнителна проверка, с дадени конкретни указания и срок от
60 дни. Преписката е постъпила в ОП Пловдив, след извършена проверка, на
22.01.2021 г. С постановление от 08.02.2021 г. отново е постановен отказ от
образуване на ДП.

От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че
наблюдаващите прокурори от ОП Пловдив дават указания в
постановленията за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени с
разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и упражняват контрол за тяхното
спазване.

Констатира се, че през проверявания период административният
ръководител е удължавал срока на предварителните проверки с писмо, а не с
писмена резолюция, съобразно  т.5.2 от Указание за приложението на чл.
145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-30/01.11.2016г. на главния
прокурор. Към момента на проверката този пропуск е отстранен и
административният ръководител се произнася с резолюция.

По наблюдателните преписки са приложени  протоколи за избор на
наблюдаващ прокурор.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване
на досъдебно производство се администрират незабавно и се изпращат по
компетентност. След отмяна на постановлението и връщането на
преписките в ОП Пловдив, своевременно се изпълняват дадените в
отменителното постановление указания.

Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ

6. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

6.1. Инстанционни постановления на Апелативна прокуратура по
преписки на Окръжна прокуратура, които са приключили с постановление за
отказ от образуване на досъдебно производство през 2020г. са общо 68, а
през 2019г. - 91. От тях през 2020г. потвърдени – 62 и  отменени - 6, през
2019г. –потвърдени 80 и 11 отменени.

6.2. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура по преписки на
Районна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство  през 2020 г. - общо – 314 (257 бр. на РП
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Пловдив,  36 бр.  на РП Асеновград и 21 бр.  на РП Карлово), от които 258 потвърдени
(217 бр. на РП Пловдив, 25 бр. на РП Асеновград и 16 бр. на РП Карлово) и 56  отменени
(40 бр. на РП Пловдив, 11 бр. на РП Асеновград и 5 бр. на РП Карлово);

 през 2019 г. - общо – 362 постановления (277 бр. на РП Пловдив, 50 бр. на РП
Асеновград,   25  бр.  на РП Карлово и 10  бр.  РП Първомай), от които 289 потвърдени
(226 бр. на РП Пловдив, 37 бр. на РП Асеновград, 22 бр. на РП Карлово и 4 бр. РП
Първомай) и  73 отменени (51 бр. на РП Пловдив, 13 бр. на РП Асеновград, 3 бр. на РП
Карлово и 6 бр. РП Първомай).

7. Останали нерешени преписки в края на проверявания период – през
2020 г. - 49 бр. /през 2019г. -33/

7.1. преписки по които не е извършена проверка или проверката е
приключила през 2020г. – 46/през 2019 г. – 33/, но се намират за решаване при
прокурора над един месец, за 2020 г. – 3 бр. и за 2019 г. – няма.

Беше извършена проверка на случайно избрани инстанционни решения
на ОП Пловдив по преписки на низовите прокуратури, приключили с
постановление за отказ от образуване на ДП, както следва:

Пр. № ОП Наблюдаващ
прокурор Пр. № РП

Дата на
постъпване

материалите
по

преписката
от РП

Дата на
произнасяне

Решение

3606/2019 г. Албена Георгиева 10786/2018 г.
РП Пловдив

09.05.2018 г. 20.05.2018 г. отменен

4158/2020 г. Анелия Трифонова 675/2020 г.
РП Асеновград

10.06.2020 г. 15.06.2020 г. отменен

6402/2020 г. Анна Викова 6154/2020 г.
РП Пловдив

04.09.2020 г. 16.09.2020 г. отменен

2394/2019 г. Аатанас Янков 10679/2018 г.
РП Пловдив

26.03.2019 г. 28.03.2019 г. отменен

930/2020 г. Борис Мендев 10219/2019 г.
РП Пловдив

12.02.2020 г. 13.02.2020 г. отменен

9351/2020 г. Ваня Груева 7145/2020 г.
РП Пловдив

04.12.2020 г. 10.12.2020 г. отменен

3504/2020 г. Владимир Вълев 9516/2019 г.
РП Пловдив

19.05.2020 г. 22.05.2020 г. отменен

3112/2020 г. Галин Гавраилов 1351/2020 г.
РП Пловдив

05.05.2020 г. 27.05.2020 г. отменен

1488/2020 г. Галина Андреева 1657/2019 г.
РП Карлово

20.02.2020 г. 05.03.2020 г. отменен

2380/2019 г. Георги Гешев 7335/2017 г.
РП Пловдив

04.04.2019 г. 18.04.2019 г. отменен

2366/2019 г. Георги Пенев 435/2019 г.
РП Пловдив

22.03.2019 г. 02.04.2019 г. отменен
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1127/2020 г. Гинка Лазарова 2507/2019 г.
РП Асеновград

10.02.2020 г. 17.02.2020 г. отменен

4234/2020 г. Данаила Станкова 10754/2019 г.
РП Пловдив

15.06.2020 г. 24.06.2020 г. отменен

3118/2019 г. Даниела Стоянова 1899/2019 г.
РП Пловдив

25.04.2019 г. 13.05.2019 г. отменен

4093/2019 г. Дилян Пинчев 2776/2018 г.
РП Асеновград

03.06.2019 г. 13.06.2019 г. отменен

12284/2018г. Димитър Беличев 9168/2018 г.
РП Пловдив

20.12.2018 г. 09.01.2019 г. отменен

1233/2020 г. Димитър Махмудиев 7098/2019 г.
РП Пловдив

12.02.2020 г. 26.02.2020 г. отменен

6828/2020 г. Иван Спиров 1514/2020 г.
РП Асеновград

14.09.2020 г. 06.10.2020 г. отменен

8547/2019 г. Илияна Джубелиева 2002/2019 г.
РП Пловдив

29.10.2019 г. 01.11.2019 г. отменен

4092/2019 г. Йорданка Тилова 110/2019 г.
РП Първомай

23.05.2019 г. 11.06.2019 г. отменен

4432/2019 г. Костадин Паскалев 495/2019 г.
РП Асеновград

04.06.2019 г. 10.06.2019 г. отменен

100/2020 г. Марин Пелтеков 8160/2018 г.
РП Пловдив

07.01.2020 г. 07.01.2020 г. отменен

8609/2019 г. Мария Тодорова 594/2019 г.
РП Първомай

30.10.2019 г. 14.11.2019 г. отменен

2757/2019 г. Мирослав Христев 1538/2019 г.
РП Пловдив

03.04.2019 г. 05.04.2019 г. отменен

4516/2019 г. Петър Петров 2325/2019 г.
РП Пловдив

07.06.2019 г. 13.06.2019 г. отменен

8415/2020 г. Росен Каменов 7281/2020 г.
РП Пловдив

20.11.2020 г. 24.11.2020 г. отменен

2126/2019 г. Румен Попов 9463/2018 г.
РП Пловдив

14.03.2019 г. 09.04.2019 г. отменен

4479/2020 г. Светлозар
Чераджийски

660/2019 г.
РП Пловдив,
ТО Първомай

22.06.2020 г. 25.06.2020 г. отменен

8152/2019 г. Славена Костова 2051/2019 г.
РП Асеновград

15.10.2019 г. 06.11.2019 г. отменен

3729/2020 г. Стефани Черешарова 572/2020 г.
РП Пловдив

27.05.2020 г. 03.06.2020 г. отменен

8229/2019 г. Тодор Павлов 672/2019 г.
РП Първомай

24.10.2019 г. 18.11.2019 г. отменен

Инстанционните преписки се администрират своевременно, а
произнасянията на прокурорите по тях са в кратки срокове. При отмяна на
постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство на
низовата прокуратура, наблюдаващите прокурори дават конкретни
указания за допълване на проверката, в съответствие с действалото
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със Заповед ЛС-1986/30.05.2014 г. на главния
прокурор, изм. и доп. със Заповед № РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
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прокурор /отменено със Заповед № РД-02-03/05.01.2021г. на главния
прокурор/. Към момента на проверката действа Указание за осъществяване
на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със
Заповед РД-02-04/05.01.2021 г. на главния прокурор.

IІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП Пловдив, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2
ЗСВ.

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП

През 2020г. в ОП Пловдив са наблюдавани общо 1427 досъдебни и
бързи производства, от които образувани през проверявания период - 496,
образувани в предходни години - 931.

Решени от прокурор - 834, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - 30.

През 2019 г. в ОП Пловдив са наблюдавани  общо 1404 досъдебни и
бързи производства, от които образувани през проверявания период - 545,
образувани в предходни години - 859.

Решени от прокурор - 791, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода – 21.

През 2020г. наблюдаваните бързи производства са 45, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 27
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК – 19;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 49 броя.

През 2019г. наблюдаваните бързи производства са 54, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 32
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК –14;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 34 броя.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.

За 2020 г., - 44 броя общо, от които:

-чл. 242 ал. 2 от НПК – 29 броя
-чл. 242 ал. 2 във връзка с чл. 226 ал. 1 от НПК – 15 броя

Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК - общо 23 броя
по 12 досъдебни производства.
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За 2019 г., - ДП, изпратени на разследващия орган – общо 30 броя, от
които:

чл. 242, ал. 2 от НПК – 16 броя
чл. 242, ал. 2 във връзка с чл. 226, ал. 1 от НПК – 14 броя

- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – 16
броя.

Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК– 23 броя по 10
ДП.

3. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в ОП Пловдив през 2020 г. са общо
177,  от които 164 водени срещу неизвестен извършител и 13 водени срещу
известен извършител.

Спрените наказателни производства в ОП Пловдив през 2019 г. са общо
200, от които 192 водени срещу неизвестен извършител и 8 срещу известен
извършител.

4. Възобновени наказателни производства

Възобновени наказателни производства през 2020 г. – 237, от които
срещу НИ 211 и срещу известен извършител 26.

Възобновени наказателни производства през 2019 г. – 243,  от които
срещу неизвестен извършител - 225, срещу известен извършител – 18.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени
срещу неизвестен извършител през 2020 г. и 2019 г., които и към момента на
проверката не са възобновени, като резултатите са отразени и в табличен вид.

Пр. № Прокурор Дата на
спиране

Указания
за доклад

Писма от
набл. п-р Справки

1576/2020 г. Албена Георгиева 13.03.2020 г. няма не не
5445/2020 г. Анелия Трифонова 31.12.2020 г. да, на 3 м. не не
978/2020 г. Борис Мендев 01.04.2020 г. няма не не
7447/2019 г. Ваня Груева 06.03.2020 г. да,

ежемесеч
но

не не

4239/2019 г. Владимир Вълев 15.11.2019 г. да, на 3 м. не не
7749/2018 г. Галина Андреева 23.01.2019 г. няма да, 4 бр. да, 2 бр.

последната от
23.04.2021 г.

3657/2020 г. Георги Гешев 24.09.2020г. да, на 4 м. не не
504/2020 г. Георги Пенев 07.10.2020 г. няма не да, 2 бр.

последната от
22.02.2021 г.
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3832/2019 г. Данаила Станкова 18.12.2019 г. да, на 3м. не да, 3 бр.
последната от
24.03.2021 г.

7919/2019 г. Димитър
Махмудиев

19.12.2019 г. няма да, от
16.09.2021г.

не

5700/2018 г. Иван Спиров 17.12.2020 г. няма не не
2578/2019 г. Илияна

Джубелиева
05.12.2019 г. няма да, 2 бр. да, 2 бр.

последната от
19.05.2021 г.

2989/2020 г. Йорданка Тилова 23.12.2020 г. да, на 3 м. не не
1896/2019 г. Костадин Паскалев 31.05.2019 г. да не да, от

23.07.2019 г.
1100/2019 г. Марин Пелтеков 23.12.2020 г. няма да да, от

07.09.2021 г.
5985/2019 г. Мария Тодорова 14.02.2020 г. да, на 3 м. да, 3 бр.

последното от
23.11.2020 г.

да, 3 бр.
последната от
22.01.2021 г.

1125/2019 г. Петър Петров 18.04.2019 г. да, на 3 м. да да, 7 бр.
последната от
09.04.2021 г.

4615/2020 г. Росен Каменов 01.10.2020 г. да не да, от
08.08.2021 г.

2316/2019 г. Светлозар
Чераджийски

26.07.2019 г. да, на 3 м. да, от
02.12.2020 г.

да, от
09.12.2020 г.

2751/2019 г. Тодор Павлов 21.08.2020 г. няма да, от
06.10.2020 г.

да, от
08.10.2020 г.

Бяха проверени и следните спрени дела, водени срещу известен
извършител  през 2020 г. и 2019 г., които и към момента на проверката не са
възобновени.

ДП № 160/2015 г. по описа на 02 РУ Пловдив, пр. пр. № 2839/2015 г.
по описа на ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор Галина Андреева.
Досъдебното производство е започнало на 06.03.2015 г. и е водено за
престъпления по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1 НК; чл. 196, ал. 1, т. 2, вр.
чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „Б“ НК и чл. 249, ал. 1,
вр. чл. 26, ал. 1 НК. Към наказателна отговорност е привлечено едно лице. На
30.09.2015 г. делото е внесено за разглеждане с обвинителен акт в ОС
Пловдив. На първа инстанция е приключило с осъдителен съдебен акт от
29.10.2015 г., с който на обвиняемото лице е било наложено наказание ЛС,
което да изтърпи ефективно. В хода на проведеното въззивно производство по
ВНОХД  № 541/2015 г., след неколкократно спиране на делото, с решение на
АС Пловдив от 05.08.2018 г. осъдителната присъда спрямо обвиняемото лице
е била отменена и делото върнато на ОП Пловдив, за отстраняване на
твърдяно съществено процесуално нарушение. С постановление от
12.02.2018г. ОП Пловдив е спряла производството по делото, а с
постановление от 14.02.2020 г. наказателното производство е било
възобновено. Срокът на разследване е удължаван няколкократно последно с 2
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месеца, считано от 14.08.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на
29.09.2020 г., с мнение за спиране. С постановление от 30.09.2020 г.
производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, пр.1, вр.
чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. В мотивите на постановлението е посочено, че при
извършената комплексна съдебно медицинска и психиатрична експертиза е
констатирано органично разстройство на личността, което е пречка за
пълноценното участие на лицето във воденото срещу него наказателно
производство, тъй като заболяването му пречи да възприема правилно фактите
от значение за делото и да дава достоверни обяснения за тях.

ДП № 437/2018 г. по описа на ОДМВР Пловдив, пр. пр. №
9163/2018 г. по описа на ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор Йорданка
Тилова. Досъдебното производство е образувано с постановление на ОП
Пловдив от 12.11.2018 г. за престъпление по чл. 244, ал.1, пр.1, вр. чл. 26, ал.1
НК. Срокът на разследване е удължаван последно с два месеца, считано от
13.05.2019 г. На 18.07.2019 г. ДП е постъпило в прокуратурата, с мнение за
спиране на наказателното производство. С протокол за повторен избор делото
е преразпределено на прокурор Румен Попов, поради отпуск на първоначално
определения наблюдаващ прокурор. С постановление от 24.07.2019 г. на
прокурор Попов производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т. 3 НПК. В мотивите на постановлението е посочено, че са извършени всички
необходими и възможни процесуално следствени действия с изключение на
разпит на свидетел очевидец, който е от съществено значение за разкриване на
обективната истина по делото. Лицето е обявено за ОДИ, с мярка
установяване на адрес, с телеграма № 4157/07.02.2019 г. В постановлението за
спиране изрично е разпоредено на всеки два месеца водещият разследването
да изпраща в ОП Пловдив справка за извършените ОИМ и резултатите от тях.
С постановление на прокурор Тилова от 20.12.2019 г. производството по
делото е възобновено, тъй като местонахождението на свидетеля е установено
и същия е надлежно призован. Срокът на разследване е удължен с 2 месеца,
считано от 20.12.2019 г. По ДП е представен календарно оперативен план за
хода на разследването. Делото е постъпило в прокуратурата на 24.02.2020 г., с
мнение за спиране. С постановление от 26.02.2020 г. производството по делото
е спряно, тъй като свидетелят на когото е била връчена призовка, не се е явил
на указаната дата и не е посочил уважителна причина за това. Обявен е за
ОДИ с мярка принудително довеждане, с телеграма от 18.02.2020 г. В
постановлението за спиране няма разпореждане за представяне на справки за
резултатите от издирване, няма напомнителни писма от наблюдаващия
прокурор, както и не са постъпвали такива справки.

Сл.д. № 269/2015 г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
6276/2015 г. по описа на ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор Тодор
Павлов. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 21.12.2015 г. срещу ИИ за престъпление по чл.
194, ал. 1 НК и по чл. 249, ал. 1 НК. Разследването е възложено на следовател
от ОСлО при ОП Пловдив. С постановление от 27.06.2016 г. производството
по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК  и с  постановление от
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06.12.2016 г. делото е възобновено. Срокът на разследване е удължаван
последно с 2 месеца, считано от 05.02.2019 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 18.02.2019 г., с мнение за спиране. С постановление  от
28.02.2019  г. производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т.
3 НПК. В постановлението няма изискване към разследващия орган да
предоставя информация за резултатите от провежданите ОИМ, такава не е
постъпвала и не е изисквана от наблюдаващия прокурор. Лицето е обявено за
ОДИ, с мярка установяване на адрес. С постановление от 08.04.2020 г.
производството е възобновено, тъй като е изминала повече от една година от
спирането. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 02.04.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 28.05.2020 г. с
мнение за спиране. С постановление от 03.06.2020 г. производството по делото
е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. В постановлението няма
изискване към разследващия орган да предоставя информация за резултатите
от провежданите ОИМ, такава не е постъпвала и не е изисквана от
наблюдаващия прокурор.

Сл.д. № 255/2015 г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
7717/2015 г. по описа на ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор Георги
Пенев. Досъдебното производство е образувано с постановление от 04.12.2015
г. на ОП Пловдив срещу НИ за престъпление по чл. 255,  ал. 3, вр. ал. 1, т. 2,
пр. 1 и т. 6, пр. 1 НК.  На 25.01.2017 г. са привлечени в качеството на обвиняем
две лица. С постановление от 04.04.2017 г. на наблюдаващия прокурор
наказателното производство е било прекратено спрямо единия обвиняем, като
е останало да се води срещу другия и е било спряно на основание чл. 244, ал.1
т. 3 НПК. С постановление от 16.06.2017 г. производството по делото е било
възобновено. В хода на разследването е възникнала необходимост от разпит на
2 свидетели, които не са били разпитани поради неустановяване на
местоживеенето им и са били обявени за ОДИ, с телеграма съответно от
07.07.2017 г. и 14.07.2017 г. С постановление от 19.06.2017 г. ДП отново е
било спряно, а с постановление от 03.07.2020 г. е било възобновено. На
28.07.2020 г. делото е постъпило в ОП Пловдив, с мнение за спиране и с
постановление от 31.07.2020 г. е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК.
В постановлението е указано делото да се изпрати на разследващия орган, за
провеждане на ОИМ по установяване местонахождението на свидетелите и
своевременно да бъде уведомявана ОП Пловдив. На 05.05.2021 г. в ОП
Пловдив е постъпило писмо от разследващия орган, че едно от лицата е
установено, поради което с постановление от същата дата наблюдаващият
прокурор е възобновил производството по делото. Срокът на разследване е
удължен с 2 месеца, считано от 05.05.2021 г. На 20.05.2021 г. ДП е постъпило
за доклад по чл. 226, ал. 1 НПК и след проверка е върнато за приключване при
събраните доказателства по реда на НПК. На 15.06.2021 г. делото е постъпило
в прокуратурата с мнение за спиране и с постановление от 16.06.2021 г. е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 3 НПК. По делото е удостоверен доклад
по реда на чл. 219, ал.1 НПК.
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Сл.д.  № 94/2016 г.  по описа на ОСлО при ОП Пловдив,  пр.  пр.  №
634/2016 г. по описа на ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор Георги Пенев.
Досъдебното производство е образувано с постановление на ОП Пловдив от
12.05.2016  г. срещу ИИ за престъпление по чл. 255а, ал. 2, вр. ал. 1 НК.
Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с 2 месеца,
считано от 22.11.2019  г. Делото е постъпило в прокуратурата на 07.01.2020 г.,
с мнение за спиране. С постановление от 10.01.2020 г. производството е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. Разпоредено е препис от
постановлението, ведно с ДП да се изпратят на разследващия орган за
провеждане на ОИМ по установяване местонахождението на свидетелка,
която е обявена за ОДИ и своевременно да бъде уведомявана ОП Пловдив. На
20.11.2020 г. е постъпило писмо от разследващия, че търсеното лице е в
България и е посочила адрес за връзка с нея, поради което с постановление от
23.11.2020 г. производството по делото е възобновено. Срокът на разследване
е удължен с два месеца, считано от 20.11.2020 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 20.01.2021 г., с мнение за спиране. С постановление от
25.01.2021 г. производството по делото е спряно, тъй като е установено, че
лицето отново е напуснало страната.

Към момента на извършване на проверката, съгласно предоставена
справка, спрените в ОП Пловдив ДП, водени срещу известен извършител, са
20 бр.

При предходната комплексна планова проверка ИВСС е отправил
препоръка към наблюдаващите прокурори от ОП Пловдив да следят за
провежданите мероприятия по издирване на извършителя и на лицата,
обявени за ОДИ, като продължават да изискват от органите на МВР да
изпращат в прокуратурата обратна информация /доклад/ за резултатите
от тях по спрените досъдебни производства.

При настоящата проверка се установи, че действията на
наблюдаващите прокурори по спрените наказателни производства са в
съответствие с разпоредбата на чл. 245 НПК. Лицата, поради чието
отсъствие са спрени делата, са били обявени за издирване. Наблюдаващите
прокурори са възобновявали своевременно спряното наказателно
производство във всички случаи, когато е отпаднало основанието за спиране,
или е възникнала необходимост от допълнителни действия по разследването.

Не във всички постановления за спиране, се съдържат указания към
органите на полицията периодично да докладват резултатите от
проведените ОИМ, както и писма, с които се изискват справки за
резултати от издирването и независимо, че по част от делата е
предоставяна информация е необходимо наблюдаващите прокурори да
осъществяват по стриктен  контрол над работата по спрените дела.

По проверените дела, като цяло се установи отразяване на извършения
доклад по чл. 219, ал. 1 от НПК и по чл. 226 НПК преди предявяване на
разследването.
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5. Прекратени наказателни производства

През 2020 г. са прекратени общо 328 ДП, обжалвани пред съда – 22, от
които 9 отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – 15, от които
5 са отменени. Служебно отменени от горестоящите прокуратури-1.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 190.

През 2019 г. са прекратени общо 279 ДП, от тях обжалвани пред съда -
20, от които 12 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 5,
от които 3 са отменени. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  -
няма. Прекратени ДП поради изтекла давност – 149.

Наказателни производства прекратени на основание чл. 369, ал. 2,
пр. 1 и ал. 4 от НПК през проверявания период  – няма.

Прекратени ДП
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК през

2020г.-  111./през 2019г. - 105/
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК през 2020г. -5 /през 2019г.

–5/.
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл. 24, ал.1, т. 8а – през 2020г.

няма /през 2019г. –1/.
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл. 24, ал.1, т. 8 - през 2020 г. -1,

за 2019 г.- няма

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване:

-през 2020г. –  5; през 2019г.- 3, от които уважени за 2020 г.  -3, 2
неуважени, а за 2019 г. и 3 са неуважени.

Извърши се проверка на дела,  по които наказателното производство е
било прекратено и постановленията са отменени, както следва:

ДП № 144/2018г. по описа на РУ МВР Хисар, пр. пр. № 7153/2018 г.
по описа на ОП Пловдив. Досъдебното производство е започнало на
13.07.2018 г. за престъпление по чл. 115 НК. Срокът на разследване е
удължаван няколкократно, последно с един месец, считано от  02.07.2020 г. С
постановление от 28.07.2020 г. на прокурор Стефани Черешарова
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл.
24, ал. 1, т. 1 НК. С определение от 02.09.2020 г. по ЧНД № 1496/2020 г. по
описа на 1-ви състав на ОС Пловдив, постановлението за прекратяване на ДП
е потвърдено. С определение № 260173/07.12.2020 г. по ВЧНД № 579/2020 г.
АП Пловдив е отменил определението на ОС Пловдив и вместо това е
отменил постановлението на ОП Пловдив за прекратяване на наказателното
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производство и е върнал делото на ОП Пловдив за изпълнение на дадени в
мотивната част на определението указания. Делото е постъпило в
прокуратурата на 09.12.2020 г. С постановление от същата дата
наблюдаващият прокурор е иззел ДП от разследващ полицая при РУ Хисар и
го е предал на разследващ полицай от ОДМВР Пловдив, като е възложил
допълнителни действия по разследването, необходими за изпълнение на
указанията на АС Пловдив.  В ОДМВР Пловдив делото е заведено под ДП №
182/2020 г. На 26.01.2021 г. е постъпила молба за отвод на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 05.02.2021 г. по пр. пр. № 283/2021 г. прокурор
от АП Пловдив е отказал да отведе от наблюдението на ДП прокурора от ОП
Пловдив, тъй като е приел, че не са налице предпоставките визирани в чл. 29,
ал. 2 НПК. Срокът на разследване е удължаван, последно с 2 месеца, считано
от 09.08.2021 г.

ДП № 167/2019г. по описа на 04 РУ при ОДМВР Пловдив, пр. пр. №
2562/2019 г. по описа на ОП Пловдив. Досъдебното производство е
образувано с постановление на прокурор Димитър Беличев от 07.05.2019 г. за
престъпление по чл. 278, ал. 6 от НК. Разследването е възложено на
разследващ полицай при 04 РУП при ОДМВР Пловдив. С протокол за
повторен избор от 13.06.2019 г. делото е разпределено на прокурор Петър
Петров. Срокът на разследване е удължаван, последно с 2 месеца, считано от
03.11.2019 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 07.01.2020 г., с мнение за
прекратяване. С постановление от 10.02.2020 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК, вр. чл. 9,
ал. 1, пр. 2 НК. С постановление от 01.04.2020 г. по пр. пр. № 904/2020 г.
прокурор от АП Пловдив е отменил постановлението на ОП Пловдив, като е
приел, че разследването по делото е непълно,  което е в пряка връзка с
изводите на прокурора за това дали е налице хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК
по отношение състава на престъплението по чл. 277 а, ал. 7 НК. С
постановление от 29.04.2020 г. наблюдаващият прокурор е възложил
довършването на ДП на разследващ полицай при отдел КП при ОДМВР
Пловдив, който да извърши конкретно посочени действия по разследването, с
оглед изпълнение указанията дадени в отменителното определение. Делото е
заведено под ДП № 68/2020 г. Делото е постъпило  за доклад на 03.02.2021 г.
по реда на чл. 226, ал.1 НПК и с постановление  от 23.02.2021 г. е върнато от
наблюдаващия прокурор, с дадени указания. Срокът на разследване е удължен
с 1 месец, считано от 06.05.2021 г. С постановление от 17.06.2021 г.
производството по делото отново е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1,
вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК, вр. чл. 9, ал. 2, пр. 2 НК. С определение №
179/23.06.2021 г. по ЧНД № 1364/2021 г.  ОС Пловдив е оставил без
разглеждане, като недопустима подадената жалба против постановлението за
прекратяване на наказателното производство. С определение № 225/26.08.2021
г. по ВЧНД № 442/2021 г. АС Пловдив е потвърдил определението на ОС
Пловдив. С постановление от 10.09.2021 г. прокурор от АП Пловдив е
потвърдил постановлението на ОП Пловдив за прекратяване на наказателното
производство.
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ДП № 19/2018г. по описа на ОДМВР Пловдив, сектор ИП, пр. пр. №
11942/2017 г. по описа на ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор  Даниела
Стоянова. Досъдебното производство е образувано с постановление от
17.01.2018 г. за престъпление по чл. 219, ал. 1 НК. Срокът на разследване е
удължаван няколкократно, последно с 1 месец, считано от 17.06.2020 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 16.07.2020 г., с мнение за
прекратяване. С постановление от 10.08.2020 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С
определение № 987/29.09.2020 г. по ЧНД № 1748/2020 г. ОС Пловдив е
отменил постановлението на ОП Пловдив и е върнал делото с дадени
указания. В мотивите на определението е посочено, че фактите по делото са
неизяснени, още по-малко от правно-релевантните, поради което съдебният
състав не е в състояние да се произнесе по правните изводи на прокурора,
респ. да формира и защити мнение, има ли извършено престъпление. Делото е
върнато в прокуратурата на 09.12.2020 г. С постановление от 11.12.2020 г. е
изпратено на разследващия орган, за изпълнение указанията на съда. Срокът
на разследване е удължаван, последно с 2 месеца,  считано от 09.08.2021 г.

Сл. д. № 72/2019г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
1525/2019 г. по описа на ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор  Албена
Георгиева. Досъдебното производство е започнало на 09.01.2019 г. за
престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 2 НК. С постановление от 18.02.2019 г. на РП
Пловдив делото е изпратено по компетентност на ОП Пловдив, с оглед
извършено престъпление по чл.123, ал. 1 НК. С постановление от 25.02.2019 г.
прокурор Георгиева е приела за наблюдение ДП № 26/2019 г. по описа на 01
РУ МВР Пловдив и на основание чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК е възложила
разследването на следовател от ОСлО от ОП Пловдив. Срокът на разследване
е удължаван няколкократно, последно с два месеца, считано  от 09.01.2020 г.
На 15.01.2020 г. делото е постъпило за доклад по реда на чл. 226 НПК и на
същата дата е върнато с конкретни указания. На 03.02.2020 г. делото отново е
постъпило за доклад и е върнато за предявяване на разследването и изготвяне
на заключително мнение. Делото е постъпило в прокуратурата на 10.02.2020
г., с мнение за прекратяване. С постановление от 17.02.2020 г. производството
по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1
НПК. С определение от 26.03.2020 г. по ЧНД № 432/2020 г. ОС Пловдив е
отменил постановлението на ОП Пловдив, с дадени указания. Делото е
постъпило в прокуратурата на 02.06.2020 г. и с постановление от същата дата е
изпратено на разследващия орган за подробно изпълнение указанията на съда.
Срокът на разследване е удължен с 2 месеца, считано от 03.08.2020 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 04.12.2020 г., с мнение за прекратяване. С
постановление от 07.01.2021 г. производството по делото отново е прекратено,
на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С определение от
02.03.2021 г. по ЧНД №  280/2021 г. ОС Пловдив е отменил постановлението
за прекратяване на наказателното производство. В мотивите на определението
е посочено, че с така изготвеното постановление, на практика прокурорът не
позволява да се разбере защо приема за установена изложената от него
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фактология, нито да се прецени до колко коректни са правните му изводи, а
липсата на всеобхватен анализ по събраните доказателства не позволява да се
направи извод, относно реализирането на елементи от фактическия състав на
чл. 123, ал. 1, или друг състав от НК. Делото е върнато в прокуратура на
16.03.2021 г. С постановление от 17.03.2021 г. наблюдаващият прокурор е
възложил на разследващия орган допълнителни действия по разследването, с
оглед изпълнение указанията дадени в отменителното определение. Срокът на
разследване е удължаван, последно с 2 месеца, считано от 17.07.2021 г.

От предоставената от ОП Пловдив информация е видно, че през 2020
г. от общо прекратените 328 ДП, пред съда и горестоящите прокуратури са
обжалвани общо 37 постановления /11.3%/, от които 14 са отменени /38%/.
Едно постановление е служебно отменено. През 2019г. от общо
прекратените 279  ДП, пред съда и горестоящите прокуратури са
обжалвани 25 постановления /9%/, от които 15 са  отменени /60%/.
Статистическите данни показват, че броя на обжалваните постановления
за прекратяване на наказателното производство е малък, за сметка на
големия брой отменени постановления. От извършената проверка по
конкретни преписки се установи, че наблюдаващите прокурори, след отмяна
на акта и връщане за допълнително разследване, са изпращали делата на
разследващия орган своевременно, с указания за необходимите действия,
които следва да се извършат за отстраняване на констатираните
нарушения и пропуски. Тази статистика, както и проверката на
конкретни дела, налага извода за необходимост от по-ефективен контрол
върху разследването от страна на наблюдаващите прокурори и от повече
прецизност в анализа на доказателствата, при постановяване на акта за
прекратяване, тъй като отмяната на постановленията и връщането на
делата за събиране на нови доказателства, при всички случаи води до
забавяне на наказателното производство.

6. Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства:

6.1. през 2020г.
Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване –
общо 2733, от които 1 неуважено.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на
съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл.  234,  ал.  3,  пр.  2  от НПК - общо 2728, от които 2 са
неуважени.

6.2. през 2019г.
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Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за удължаване на срока за разследването по чл. 234, ал. 2 от
НПК – 2587, от които 3 са неуважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на
съответната прокуратура на основание чл.  234,  ал.  3,  пр.  2  от НПК -
общо 2648, като всички са уважени.

7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца  през
2019г.- 431.

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца1 през
2020г.- 410.

Като причини за неприключване на делата в 6 месечен срок, обобщено се
посочва от ОП Пловдив следното:

-за дела, водени по чл. 115 и чл. 116 НК срещу НИ, в повечето случаи
причините са от обективен характер: установяване на извършителя, разпити на
множество свидетели, назначаване на ДНК и др. вид експертизи със сложен
предмет, изискващи дълги срокове за изготвянето им.

 -за дела по чл. 122 – чл. 124 от НК причините са, че същите са със
специфичен предмет на разследване, изискващ изготвянето на специални
експертизи, касаещи нормативни актове, които уреждат безопасността на
труда, други такива, както и медицински експертизи. За тези дела е
характерно, че преимуществено са приключвали с постановления за
прекратяване, които по жалби на наследниците на пострадалите са били
отменяни от съответния съд и връщани за извършване на множество нови
процесуално – следствени действия.

-за дела по чл. 248а от НК. Тези случаи също касаят сложна нормативна
уредба, свързана с международни актове, уреждащи процедурата по отпускане
и усвояване на средства от Европейските фондове и в повечето случаи също се
налага изготвянето на специфични експертизи.

-дела за данъчни престъпления. В много от случаите разследването касае
сключени голям брой сделки, с множество съконтрахенти от различни региони
на страната и в чужбина, което затруднява разпитите на свидетелите, за които
се налага изготвяне на следствени поръчки (вкл. международни), след което се
назначават обемни експертизи, изискващи дълги срокове за изготвяне.

-дела с предмет престъпления по транспорта. В някои случаи
усложнената фактическа обстановка налага изготвянето както на основни,
така и на допълнителни и разширени (с три, пет и повече вещи лица)
експертизи, което бави разследването. Усложнена обстановка има и в

1  Част от делата са отчетени и през двете години на проверявания период.
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случаите, когато следва да се прецизира квалификацията, защото е налице
съвина, или независимо съпричиняване на вредоносния резултат.

-дела с предмет наркотични вещества. В множеството случаи се налагат
следствени действия за проследяване на трафика и разпространението до
дребни потребители. Експертизите по тези дела не могат да бъдат възлагани
само на местно ниво, тъй като за някои от високорисковите наркотици се
налага изследване в специализирана лаборатория, която е натоварена, нещо
което също бави разследването. По дълги технологични срокове налага и
обстоятелството, че при повечето от тези дела се прилагат различни видове
СРС, по които следва да бъдат изготвени веществени доказателствени
средства.

На проверяващия екип беше предоставена справка, от която е видно,
че към 29.09.2021 г. прокурорите от ОП Пловдив наблюдават общо 590 ДП и
255 преписки, по всички надзори, от които 193 преписки по следствения
надзор. При прокурорите за решаване към тази дата се намират 22 ДП и 81
преписки по всички надзори и 61 преписки по следствения надзор, както
следва:

Прокурор Наблюдавани ДП Наблюдавани преписки
по всички надзори

Албена Георгиева 23 3
Анелия Трифонова 19 4
Анна Викова 2 2
Борис Мендев 22 3
Ваня Груева 2 1
Ваня Христева 2 3
Владимир Вълев 32 9
Галин Гавраилов 9 5
Галина Андреева 7 3
Георги Гешев 7 5
Георги Пенев 23 7
Гинка Лазарова 22 2
Данаила Станкова 22 2
Даниела Стоянова 23 11
Дилян Пинчев 28 8
Димитър Молев 11 8
Иван Спиров 25 3
Илияна Джубелиева 27 11
Йорданка Тилова 24 2
Костадин Паскалев 25 9
Калоян Димитров 11 9
Кичка Пеева 12 17
Марин Пелтеков 32 13
Мария Тодорова 34 13
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Мирослав Христев
Петър Петров 44 7
Росен Каменов 13 5
Светлозар Чераджийски 30 5
Тодор Павлов 37 4

Прокурор ДП за решаване Преписки за решаване
Албена Георгиева - 1
Анелия Трифонова - 2
Анна Викова - -
Борис Мендев - 1
Ваня Груева - -
Ваня Христева - 8
Владимир Вълев 2 2
Галин Гавраилов 1 -
Галина Андреева - 1
Георги Гешев 1 5
Георги Пенев 2 2
Гинка Лазарова 1 6
Данаила Станкова - 1
Даниела Стоянова - 5
Дилян Пинчев - -
Димитър Молев - 3
Иван Петров 2 5
Илияна Джубелиева 1 4
Калоян Димитров - 6
Кичка Пеева 1 6
Йорданка Тилова - -
Костадин Паскалев 1 7
Марин Пелтеков 1 1
Мария Тодорова 3 2
Петър Петров 2 5
Росен Каменов 3 -
Светлозар Чераджийски - 1
Тодор Павлов 1 6

Бяха изискани и проверени следните досъдебни производства и преписки,
които към 29.09.2021 г. се намираха при прокурорите за решаване по
същество, както следва:

Пр. пр. № 7849/2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 781/2020 г. по
описа на РУ Асеновград, наблюдаващ прокурор Галин Гавраилов.
Досъдебното производство е започнало на 14.10.2020 г. и водено за
престъпление по чл. 354а, ал. 1 НК. По делото като обвиняеми са привлечени
три лица. След приключване на разследването делото е внесено в ОС Пловдив
със споразумение, по което е образувано НОХД № 1438/2021 г. С протоколно
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определение на ОС Пловдив споразумението не е било одобрено от съда и
делото е върнато на ОП Пловдив, за продължаване на разследването. На
13.07.2021 г. делото е било преразпределено за наблюдение на прокурор
Гавраилов, предвид междувременното напускане на наблюдаващия до този
момент прокурор Попов. С постановление от 14.07.2021 г., по отношение на
двама от обвиняемите наказателното производство е прекратено. Последно
срока на разследване е удължен с два месеца, считано от 12.07.2021 г. Делото
е постъпило в прокуратурата на 14.09.2021 г. с мнение за съд и на същата дата
е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 4711/2021 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 103/2021 г. по
описа на отдел КП при ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Кичка
Пеева. Досъдебното производство е започнало на 23.06.2021 г. и водено за
престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 1 НК. Към наказателна отговорност са
привлечени две лица. Делото е постъпило в прокуратурата на 28.09.2021 г., с
мнение за съд.

Бяха проверени и:
- Пр. пр. № 9628/2019г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 144/2019 г. по

описа на отдел КП при ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Мария
Тодорова. ДП е постъпило в ОП Пловдив на 28.09.2021 г., след приключване
на разследването, с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.

- Пр. пр. № 3351/2021г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 376/2021 г. по
описа на 01 РУ МВР Пловдив,наблюдаващ прокурор Георги Пенев. ДП е
постъпило в ОП Пловдив на 27.09.2021 г., след приключване на разследването,
с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

- Пр. пр. № 8741/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 81/2020 г. по
описа на ОДМВР Пловдив,наблюдаващ прокурор Иван Спиров. ДП е
постъпило в ОП Пловдив на 21.09.2021 г., след приключване на разследването,
с мнение за прекратяване и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор.

- Пр. пр. № 3919/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 169/2020 г. по
описа на РУ Стамболийски, наблюдаващ прокурор Росен Каменов. ДП е
постъпило в ОП Пловдив на 17.09.2021 г., след приключване на разследването,
с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

- Пр. пр. № 1241/2020г. по описа на ОП Пловдив, сл. д. № 139/2020 г.
по описа на ОСлО при ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор Георги
Гешев. ДП е постъпило в ОП Пловдив на 16.09.2021 г., след приключване на
разследването, с мнение за спиране и на 17.09.2021 г. и е разпределено на
наблюдаващия прокурор.

- Пр. пр. № 5967/2019г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 543/2019 г. по
описа на отдел ИП ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Владимир
Вълев. ДП е постъпило в ОП Пловдив на 09.09.2021 г., след приключване на
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разследването, с мнение за прекратяване и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор, с отметка от 13.09.2021 г..

- Пр. пр. № 8075/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 667/2020 г. по
описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Марин Пелтеков. ДП е
постъпило в ОП Пловдив на 21.09.2021 г., след приключване на разследването,
с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

- Пр. пр. № 3044/20210г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 204/2021 г.
по описа на 06 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Костадин Паскалев.
ДП е постъпило в ОП Пловдив на 24.09.2021 г., след приключване на
разследването, с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.

- Пр. пр. № 2161/2021г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 241/2021 г. по
описа на 01 РУ МВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Тодор Павлов. ДП е
постъпило в ОП Пловдив на 01.09.2021 г., след приключване на разследването,
с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Всички проверени преписки и ДП, са в срока за произнасяне на
наблюдаващите прокурори.

ДП, по което от привличането на обвиняемия са изтекли повече от
две години през проверявания период –за 2020г. -13, а за 2019г.-15

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал. 1, т. 4 от НПК 2020 г.-11 и 2019 г.- 9.

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал. 1, т. 5 от НПК  - за 2020 г. -10, за 2019 г. -17;

Искания за ускоряване на досъдебното производство по чл. 368, ал.
1 НПК- няма и за двете години.

8. Внесени искания до съда за:

Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3
НПК през проверявания период

През 2020г. – 11, от които 1 е неуважено;
През 2019г. – 5, които са уважени.

Внесени МНО през 2020г.
МНО „задържане под стража” – общо – 133 (124 по ДП и 9 по ЕЗА).
- уважени - 121 бр.(113 по ДП и 8 по ЕЗА)
- неуважени – 12 (11 по ДП и 1 по ЕЗА).
- подадени протести – 3, от които 2 са неуважени.
МНО  „домашен арест” общо – няма.
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Внесени МНО през 2019г. -
МНО „задържане под стража” – общо – 135 (130 по ДП и 5 по ЕЗА) .
- уважени – 126 бр. (122 по ДП и 4 по ЕЗА)
- неуважени –9 (8 по ДП и 1 по ЕЗА)
- подадени протести – 4, от които 3 са неуважени.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Отмяна на мерките за неотклонение
 - в срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респективно чл. 63, ал. 4 от НПК през

2020г.– 16 /през 2019 г. – 23/
- извън срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респективно чл. 63, ал. 4 от НПК –

няма и за двете години.

9. Наказателни производства на специален надзор общо за
проверявания период – 53бр.

10. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл.  242, ал. 4 от НПК.

Съгласно предоставена справка от ОП Пловдив за периода 01.01.2019-
31.12.2020 г. в ОП Пловдив има 8 произнасяния на наблюдаващите прокурори
извън срока по чл.  242,  ал.  4  и ал.  5  от НПК. Забавеното произнасяне не е
съществено и не е повлияло върху продължителността на наказателното
производство.

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл. 54,
ал. 1, т. 2 ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор

През 2020г. са внесени в съда 197 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 79, по образувани ДП в предходни
години - 118.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове -23 бр., всички са
по чл. 249 ал. 2 НПК от съдия докладчик. От тях протестирани са 15 бр. от
които 9 протеста са неуважени.

Решени от съда дела по обвинителен акт - 253, като от тях :
- Осъдителни присъди по общия ред - 100, подадени протести – 15.
- Оправдателни присъди по общия ред – 2, от тях протестирани няма;
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл.

от НПК/ - 65, протести – 6.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - няма.
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Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК през
2020г.– 6;

- невнесени обвинителни актове в 7 –дневния срок – няма;
- неотстранени очевидни фактически грешки – няма.

През 2019 г. са внесени в съда 239 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 123, по образувани ДП в предходни
години - 116.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове- 21, всички по чл.
249 ал. 2 НПК от съдия докладчик. От тях протестирани са 15 бр. от които 11
протеста са неуважени.

Решени от съда дела по обвинителен акт - 222, като от тях:
- Осъдителни присъди по общия ред – 94, протестирани 13.
- Оправдателни присъди по общия ред – 5.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - 59, от тях 2 протестирани.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - няма.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК през

2019 г.– 2;
- невнесени обвинителни актове в 7 –дневния срок – няма;
- неотстранени очевидни фактически грешки – няма.

Извърши се проверка на досъдебни производства, внесени в съда с
обвинителен акт през проверявания период, както следва:

ПД № 213/2020г., пр. пр. № 9458/2020г. по описа на ОП Пловдив, БП
№ 693/2020г. по описа на 03 РПУ Пловдив, наблюдаващ прокурор
Владимир Вълев. Досъдебното производство е започнало на 08.12.2020 г. за
престъпление по чл. 354а, ал. 1 НК. Делото е постъпило в ОП Пловдив на
15.12.2020 г., след приключване на разследването и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт от
17.12.2020 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 1 НК, който е
деловодно обработен, и е внесен в съда с писмо от 17.12.2020 г., деловодно
обработено. С протоколно определение № 260048 от 23.12.2020 г. по НОХД
№ 2549/2020 г. по описа на ОС Пловдив, влязло в сила на 23.12.2020 г., е
одобрено постигнато между страните споразумение, с което подсъдимият се
признал за виновен и му е наложено наказание ЛС за срок от 3 години, което
на основание чл. 66, ал. 1 НК е отложено изпълнението с изпитателен срок 3
години.

ПД № 162/2020г., пр. пр. № 7171/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП
№ 304/2020г. по описа на РУ Стамболийски, наблюдаващ прокурор
Данаила Станкова. Досъдебното производство е започнало на 25.09.2020 г.
за престъпление по чл. 304а НК. Делото е постъпило в ОП Пловдив на
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30.09.2020 г., след приключване на разследването, с мнение за съд и на
01.10.2020 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт от 02.10.2020 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 304а,
вр. чл. 304, ал. 1, вр. чл. 18,  ал. 1 НК, който е деловодно обработен и е внесен
в съда с писмо от 02.10.2020 г., деловодно обработено. С присъда № 260017 от
15.10.2020 г. по НОХД № 1942/2020 г. по описа на ОС Пловдив, влязла в сила
на 31.10.2020 г., подсъдимият е признат за виновен и е осъден на 5 м. ЛС, като
изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от 3 години и
глоба в размер на 150 лева.

ПД № 198/2020г., пр. пр. № 8587/2020г. по описа на ОП Пловдив, БП
№ 604/2020г. по описа на 06 РУ МВР Пловдив, наблюдаващ прокурор
Георги Гешев. Производството е започнало на 05.11.2020 г. за престъпление
по чл. 354а, ал.1 от НК. Делото е постъпило в ОП Пловдив на 18.11.2020 г.,
след приключване на разследването, с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт от
19.11.2020 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 354 а, ал. 1, изр. 1 НК,
който е деловодно обработен и е внесен в съда с писмо от 19.11.2020 г.,
деловодно обработено. С протоколно определение № 260038 от 26.11.2020 г.
по НОХД № 2369/2020 г. по описа на ОС Пловдив, влязло в сила на 26.11.2020
г., съдът е одобрил постигнато между страните споразумение, с което
подсъдимият се признава за виновен и му е наложено наказание 2 год. ЛС и
глоба в размер на 5 000 лева.

ПД № 14/2020г., пр. пр. № 4862/2019г. по описа на ОП Пловдив, ДП
№ 495/2019г. по описа на 01 РУ МВР Пловдив, наблюдаващ прокурор
Ваня Груева. Досъдебното производство е започнало на 14.06.2019 г. за
престъпление по чл. 249, ал. 1 НК. Делото е постъпило в ОП Пловдив на
27.01.2020., след приключване на разследването, с мнение за съд и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт
от 28.01.2020 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 194, ал. 1 и по чл. 249,
ал. 1 НК, който е деловодно обработен и е внесен в съда с писмо от 28.01.2020
г., деловодно обработено. С присъда № 260004 от 10.09.2020 г. по НОХД №
166/2020 г. по описа на ОС Пловдив, влязла в сила на 26.09.2020 г.,
подсъдимата е призната за виновна и осъдена на 5 м. ЛС, което е отложено на
основание чл. 66, ал. 1 НК, с изпитателен срок  от 3 години.

Бяха проверени още и:

ПД № 36/2019 г. пр. пр. № 11535/2018 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
164/2018 г. отдел КП при ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Марин
Пелтеков.

ПД № 32/2019 г. пр. пр. № 412/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
24/2019 г. по описа на 02 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Светлозар
Чераджийски.
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ПД № 35/2020 г. пр. пр. № 9771/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
658/2019 г. по описа на РУ Карлово, наблюдаващ прокурор Стефани
Черешарова.

ПД № 196/2020 г. пр. пр. № 8563/2020 г. по описа на ОП Пловдив, БП №
275/2020 г. по описа на  РУ Хисаря, наблюдаващ прокурор Галина
Андреева.

ПД № 91/2020 г. пр. пр. № 2766/2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
182/2020 г. по описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Славена
Костова.

ПД № 151/2020 г. пр. пр. № 4761/2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
367/2019 г. по описа на 06 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Гинка
Лазарова.

ПД № 1552/2020 г. пр. пр. № 3248/2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП
№ 244/2020 г. по описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Росен
Каменов.

ПД № 157/2020 г. пр. пр. № 3061/2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
227/2019 г. по описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Мария
Тодорова.

ПД № 182/2020 г. пр. пр. № 2881/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
64/2020 г. по описа на отдел КП при ОДМВР Пловдив, наблюдаващ
прокурор Анелия Трифонова.

ПД № 192/2020 г. пр. пр. № 8155/2020 г. по описа на ОП Пловдив, БП №
403/2020 г. по описа на 05 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Галин
Гавраилов.

ПД № 46/2019 г. пр. пр. № 11709/2018 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
635/2018 г. по описа на 06 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Йорданка
Тилова.

ПД № 64/2019 г. пр. пр. № 3967/2018 г. по описа на ОП Пловдив, сл.д.
№ 144/20198 г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, наблюдаващ прокурор
Борис Мендев.

ПД № 67/2019 г. пр. пр. № 201/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
887/2018 г. по описа на  РУ Асеновград, наблюдаващ прокурор Георги
Пенев.

ПД № 144/2020 г. пр. пр. № 8316/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
625/2019 г. по описа на РУ Карлово, наблюдаващ прокурор Петър Петров.

ПД № 142/2019 г. пр. пр. № 11241/2018 г. по описа на ОП Пловдив, ДП
№ 77/2018 г. по описа на ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Иван
Спиров.

ПД № 138/2019 г. пр. пр. № 12496/2017 г. по описа на ОП Пловдив, ДП
№ 767/2017 г. по описа на 01РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Тодор
Павлов.

ПД № 141/2019 г. пр. пр. № 7106/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
366/2019 г. по описа на 06 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Албена
Георгиева.
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ПД № 152/2020 г. пр. пр. № 1486/2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП №
458/2019 г. по описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Костадин
Паскалев.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2020г. - общо 75, от които 72 одобрени и 3
неодобрени и върнати на прокурора.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2019г. – общо 93, от които 86 са одобрени и
7 неодобрени.

Провериха се на случаен принцип внесени в съда споразумения за
решаване на делото в досъдебното производство през 2019 г. и 2020 г., както
следва:

Пр. пр. № 8136/2020г. по описа на ОП Пловдив, БП № 571/2020г. по
описа на 06 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Данаила Станкова.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 03.11.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 05.11.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 05.11.2020 г. С
протоколно определение № 260035 от 12.11.2020 г. по НОХД № 2263/2020 г.,
влязло в сила на 12.11.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 3 години ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал.1
НК с изпитателен срок от 5 години, както и глоба в размер на 5 хиляди лева.

Пр. пр. № 7845/2020г. по описа на ОП Пловдив, БП № 751/2020г. по
описа на 01 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Георги Гешев.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 20.10.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 21.10.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда. С протоколно определение
№ 260023 от 28.10.2020 г. по НОХД № 2116/2020 г., влязло в сила на
28.10.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил наказание в размер
на 1 години ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК, с изпитателен
срок от 3 години. На основание чл. 67, ал. 2 НК възпитателните грижи на
условно осъдения се възлагат на Кмета на община Пловдив, което е отразено и
в споразумението.

Пр. пр. № 7717/2020г. по описа на ОП Пловдив, БП № 553/2020г. по
описа на 06 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Дилян Пинчев.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 26.10.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 30.10.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 30.10.2020 г. С
протоколно определение № 260027 от 06.11.2020 г. по НОХД № 2195/2020 г.,
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влязло в сила на 06.11.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 8 месеца ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал.1
НК, с изпитателен срок от 3 години.

Пр. пр. № 6310/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 127/2020г. по
описа на отдел КП при ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Мария
Тодорова. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на
26.10.2020 г., с мнение за съд. Изготвено е споразумение от 02.11.2020 г.
между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено
по реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 02.11.2020 г. С
протоколно определение № 260032 от 10.11.2020 г. по НОХД № 2225/2020 г.,
влязло в сила на 10.11.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 1 година и 8 месеца ЛС и глоба в размер на 4000 лева.

Пр. пр. № 424/2019г. по описа на ОП Пловдив, БП № 35/2019г. по
описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Марин Пелтеков.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 28.01.2019 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 29.01.2019 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 29.014.2019 г. С
протоколно определение № 10/05.02.2019 г. по НОХД № 232/2019 г., влязло в
сила на 05.02.2019 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил наказание
в размер на 1 година и 6 м. ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК
с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца, както и глоба в размер на 2500
лева.

Пр. пр. № 8785/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 535/2020г. по
описа на  РУ МВР Карлово, наблюдаващ прокурор Борис Мендев.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 24.11.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 27.11.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 27.11.2020 г. С
протоколно определение № 260043 от 04.12.2020 г. по НОХД № 2420/2020 г.,
влязло в сила на 04.12.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 1 година ЛС, и глоба в размер на 3 хиляди лева.

Пр. пр. № 8822/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 647/2020г. по
описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Йорданка Тилова.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 17.11.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 17.11.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 17.11.2020 г. С
протоколно определение №260036 от 17.11.2020 г. по НОХД № 2332/2020 г.,
влязло в сила на 17.11.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 2 години и 6 м. ЛС, което е отложено на основание чл.
66, ал. 1 НК, с изпитателен срок от 5 години, както и глоба в размер на 5
хиляди лева.

Пр. пр. № 8392/2019г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 440/2019г. по
описа на 06 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Славена Костова.
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Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 10.12.2019 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 20.12.2019 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 20.12.2019 г. С
протоколно определение № 133 от 30.12.2019 г. по НОХД № 2396/2019 г.,
влязло в сила на 30.12.2019 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 1 година и 5 м. ЛС и глоба в размер на 2500 лева.

Пр. пр. № 9471/2019г. по описа на ОП Пловдив, БП № 912/2019г. по
описа на  РУ МВР Асеновград, наблюдаващ прокурор Гинка Лазарова.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 02.12.2019 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 04.12.2019 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 04.12.2019 г. С
протоколно определение № 125 от 11.12.2019 г. по НОХД № 2271/2019 г.,
влязло в сила на 11.12.2019 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 1 година и 6 м. ЛС, което е отложено на основание чл.
66, ал. 1 НК, с изпитателен срок от 3 години, както и глоба в размер на 3 000
лева.

Пр. пр. № 2907 /2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 548/2017г. по
описа на 02 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Георги Пенев.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 10.06.2019 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 12.06.2019 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 12.06.2019 г. С
протоколно определение № 71 от 19.06.2019 г. по НОХД № 1146/2019 г.,
влязло в сила на 19.06.2019 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 2 години и 6 м. ЛС, което е отложено на основание чл.
66,  ал. 1 НК, с изпитателен срок от 4 години, както и глоба в размер на 3
хиляди лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 години.

Пр. пр. № 9335/2019 г. по описа на ОП Пловдив, БП № 514/2019г. по
описа на 04 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Ваня Груева. Досъдебното
производство е постъпило в ОП Пловдив на  28.11.2019 г., с мнение за съд.
Изготвено е споразумение от 28.11.2019 г. между представителя на
прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал. 1
НПК, което е внесено в съда с писмо от 28.11.2019 г. С протоколно
определение 119 от 05.12.2019 г. по НОХД № 2223/2019 г., влязло в сила на
05.12.2019 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил наказание в размер
на 1  год.  и 6  м.  ЛС,  което е отложено на основание чл.  66,  ал.1  НК с
изпитателен срок от 3 години.

Пр. пр. № 9437/2020 г. по описа на ОП Пловдив, БП № 689/2020г. по
описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Светлозар Чераджийски.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на 15.12.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 15.12.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 15.12.2020 г. С
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протоколно определение №260047 от 22.12.2020 г. по НОХД № 2520/2020 г.,
влязло в сила на 22.12.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 1 година ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал. 1
НК, с изпитателен срок от 3 години.

Пр. пр. № 2732/2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 236/2020г. по
описа на РУ Асеновград, наблюдаващ прокурор Тодор Павлов.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на  09.12.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 18.12.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 18.12.2020 г. С
протоколно определение № 260050 от 29.12.2020 г. по НОХД № 2564/2020 г.,
влязло в сила на 29.12.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 1 година и 8 м. ЛС, което е отложено на основание чл.
66, ал. 1 НК, с изпитателен срок от 3 години, както и глоба в размер на 3
хиляди лева.

Пр. пр. № 9046 /2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 132/2019г. по
описа на отдел КП при ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Илияна
Джубелиева. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на
02.03.2020 г., с мнение за съд. Изготвено е споразумение от 11.03.2020 г.
между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено
по реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда. С протоколно
определение 26 от 18.03.2020 г. по НОХД № 519/2020 г., влязло в сила на
18.03.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил наказание в размер
на 3 години ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК, с изпитателен
срок от 5 години, както и глоба в размер на 6 хиляди лева.

Пр. пр. № 7491 /2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 807/2019г. по
описа на РУ Асеновград, наблюдаващ прокурор Иван Спиров.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на  07.01.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 14.01.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 14.01.2020 г. С
протоколно определение № 4 от 21.01.2020 г. по НОХД № 69/2020 г., влязло в
сила на 21.01.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил наказание
„Пробация“.

Пр. пр. № 2969/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 46/2019г. по
описа на отдел КП при ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Росен
Каменов. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на
29.06.2020 г., с мнение за съд. Изготвено е споразумение от 30.06.2020 г.
между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено
по реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 30.06.2020 г. С
протоколно определение № 68 от 07.07.2020 г. по НОХД № 1207/2020 г.,
влязло в сила на 07.07.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 1година ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал. 1
НК, с изпитателен срок от 3 години и обществено порицание.
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Пр. пр. № 280 /2020 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 5/2020г. по
описа на  РУ Хисар, наблюдаващ прокурор Петър Петров. Досъдебното
производство е постъпило в ОП Пловдив на  04.06.2020 г., с мнение за съд.
Изготвено е споразумение от 12.06.2020 г. между представителя на
прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по реда на чл. 381, ал. 1
НПК, което е внесено в съда с писмо от 12.06.2020 г. С протоколно
определение № 60 от 22.06.2020 г. по НОХД № 1080/2020 г., влязло в сила на
22.06.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил наказание в размер
на 1 година и 6 м. ЛС и глоба в размер на 2500 лева.

Пр. пр. № 2883 /2020 г. по описа на ОП Пловдив, БП № 210/2020г. по
описа на 06 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Галина Андреева.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на  22.04.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 22.04.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 22.04.2020 г. С
протоколно определение № 30 от 22.04.2020 г. по НОХД № 652/2020 г., влязло
в сила на 22.04.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 2 години ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал.
1 НК, с изпитателен срок от 4 години, както и глоба в размер на 5 хиляди лева.

Пр. пр. № 485 /2020 г. по описа на ОП Пловдив, БП № 41/2020г. по
описа на  РУ МВР Асеновград, наблюдаващ прокурор Галин Гавраилов.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на  24.01.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 24.01.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 24.01.2020 г. С
протоколно определение № 8 от 30.01.2020 г. по НОХД № 147/2020 г., влязло
в сила на 30.01.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 2 години ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал.
1 НК, с изпитателен срок от 4 години, глоба в размер на 5 хиляди лева и
лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 година.

Пр. пр. № 1460 /2020 г. по описа на ОП Пловдив, БП № 99/2020г. по
описа на РУ МВР Асеновград, наблюдаващ прокурор Ваня Христева.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на  25.02.2020 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 26.02.2020 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 26.02.2020 г. С
протоколно определение № 20 от 04.03.2020 г. по НОХД № 427/2020 г., влязло
в сила на 04.03.2020 г., съдът е одобрил споразумението и е наложил
наказание в размер на 1 година ЛС, което е отложено на основание чл. 66, ал.1
НК, с изпитателен срок от 3 години.

РАЗГЛЕДАНИ в съда споразумения за решаване на делото в съдебно
производство/чл. 384 НПК/, през 2020г. - общо 80, които са одобрени.
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РАЗГЛЕДАНИ в съда споразумения за решаване на делото в съдебно
производство/чл. 384 НПК/, през 2019г. – 67, които са одобрени.

ВНЕСЕНИ през 2020 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК – 1, което е
уважено.

ВНЕСЕНИ през 2019 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК – 2, уважени.

Бяха проверени внесени през 2019г. и 2020г. предложения по реда на
чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК:

Пр. пр. № 9492/2018 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 454/2018 г. по
описа на ИП ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Иван Спиров.
Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия
прокурор от 12.11.2018 г., за престъпление по чл. 248а, ал. 1 НК. След
приключване на разследването, делото е постъпило в прокуратурата на
08.04.2019 г., с мнение за спиране.  Изготвено е постановление от 17.04.2019
г., деловодно обработено, по чл. 375 НПК, което е внесено за разглеждане по
реда на чл. 78а НК в ОС Пловдив, с писмо от 17.04.2019 г. (с деловодна
обработка). С решение № 109 от 08.05.2019 г. по АНД № 831/2019 г. ОС
Пловдив е признал подсъдимия за виновен, в извършване на престъплението и
му е наложил наказание глоба в размер на 1000 лева.

Пр. пр. № 1476/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 26/2019г. по
описа на отдел КП при ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Гинка
Лазарова. Досъдебното производство е започнало на 16.02.2019 г. за
престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК. В хода на
разследването към наказателна отговорност са привлечени три лица. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключване на разследването на 03.04.2019
г., с мнение за съд. На 02.05.2019 г. наблюдаващият прокурор е внесъл
споразумение, сключено между представителя на прокуратурата и двама от
обвиняемите, което с протоколно определение № 51/09.05.2019 г. по НОХД №
904/2019 г. е одобрено от съда. ДП е върнато на прокуратурата на 30.05.2019 г.
за приключване на производството, спрямо третия обвиняем. Изготвено е
постановление от 27.06.2019 г., деловодно обработено, по чл. 375 НПК, което
е внесено за разглеждане по реда на чл. 78а НК в ОС Пловдив. С решение №
1305 от 11.07.2019 г. по АНД № 3979/2019 г. ОС Пловдив е признал
подсъдимия за виновен, в извършване на престъплението и му е наложил
административно наказание глоба в размер на 1000 лева. Решението е влязло в
сила на 27.07.2019 г.
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Пр. пр. № 1571/2019 г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 33/2019г. по
описа на отдел КП ОДМВР Пловдив, наблюдаващ прокурор Мирослав
Христев. Досъдебното производство е започнало на 22.02.2019 г. за
престъпление по чл. 278а, ал. 1 НК. След приключване на разследването,
делото е постъпило в прокуратурата  на 27.05.2020 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено. Изготвено е постановление от 26.06.2020 г.,
деловодно обработено, по чл. 375 НПК, което е внесено за разглеждане по
реда на чл. 78а НК в ОС Пловдив. С решение № 260016 от 11.09.2020 г. по
АНД № 1191/2020 г. ОС Пловдив е признал подсъдимия за виновен, в
извършване на престъплението и му е наложил административно наказание
глоба в размер на 1000 лева.

Установи се, че по проверените преписки обвинителните актове,
споразуменията и  предложения по реда на чл. 375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а НК се изготвят от
прокурорите и делата се внасят в съда в определения процесуален срок, след
постъпване на делото в прокуратурата. Създадена е добра организация по
образуването и воденето на прокурорските дела. Последните се
комплектоват с необходимите материали, касаещи досъдебната и
съдебната фаза на наказателното производство.

Прокурорските актове и писмата, с които се внасят в съда, са
деловодно обработени.

На случаен принцип бяха проверени върнати от съда дела, внесени от
прокуратурата с обвинителен акт или споразумение:

ПД № 191/2020г., пр. пр. № 10111/2019г. по описа на ОП Пловдив,
ДП № 156/2019г. по описа на отдел КП при ОДМВР Пловдив.
Досъдебното производство е започнало на 17.12.2019 г. за престъпление по
чл. 214, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. След приключване на
разследването делото е постъпило в прокуратурата на 03.06.2020 г., с мнение
за съд и на същата дата е разпределено  на прокурор Славена Костова.
Изготвен е обвинителен акт от 06.07.2020 г. срещу едно лице за престъпления
по чл. 198, ал. 1 НК и чл. 214, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 213, ал. 2, т. 1, вр. чл.
26, ал. 1 НК, който е внесен в съда, с писмо от 06.07.2020 г. С протоколно
определение № 26039/11.09.2020 г. по НОХД № 1244/2020 г. по описа на ОС
Пловдив, съдът е прекратил съдебното производство и е върнал делото на ОП
Пловдив за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.
В мотивите на определението съдът е приел, че  в така изготвения
обвинителен акт в обстоятелствената му част не са изложени, за всяко едно от
вменените деяния по чл. 214, ал. 2, т. 1 НК, конкретни извършени от
подсъдимия действия, както и не са посочени обстойно релевантните факти и
обстоятелства, които подсъдимият да може да признае, ако делото се
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разглежда при хипотезата на съкратеното съдебно следствие по реда на чл.
371, т. 2 НПК. Срещу определението е подаден частен протест от прокурор
Костова. С определение № 260044/12.10.2020 г. по ВЧНД № 469/2020 г. АС
Пловдив е потвърдил определението на ОС Пловдив. Делото е върнато в
прокуратурата на 16.10.2020 г. и е разпределено с протокол за повторен избор
на прокурор Пинчев, съобразно заповед № ОП 138/2020 г. на
административния ръководител. Изготвен е нов ОА от прокурор Пинчев на
04.11.2020 г. който е внесен в съда с писмо от същата дата.

ПД № 209/2020г., пр. пр. № 1498/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП
№ 85/2020г. по описа на отдел ИП при ОДМВР Пловдив. Досъдебното
производство е образувано с постановление на прокурор Петър Петров от ОП
Пловдив от 20.02.2020 г. за престъпление по чл. 304б, ал. 1 НК. След
приключване на разследването делото е постъпило в прокуратурата на
19.06.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено  на прокурор
Петър Петров. Изготвен е обвинителен акт от 31.07.2020 г. срещу едно лице
за престъпления по чл. 304б, ал. 1 НК, който е внесено в съда, с писмо от
31.07.2020 г. С протоколно определение № 260040/15.09.2020 г. по НОХД №
1457/2020 г. съдът е прекратил съдебното производство, поради допуснати
съществени отстраними процесуални нарушения и е върнал делото на ОП
Пловдив. В мотивите на определението съдът е приел, че в постановлението
за привличане и в диспозитива на ОА не е посочено лицето, по отношение на
което се твърди от държавното обвинение, че са реализирани двете форми на
изпълнителното деяние. Срещу това определение е подаден частен протест от
прокурор Петров. С определение № 260069/19.10.2020 г. по ВЧНД №
489/2020 г. АС Пловдив е потвърдил определението на ОС Пловдив. Делото е
върнато в прокуратурата на 22.10.2020 г. С постановление от 26.10.2020 г.
прокурор Петров е върнал делото на разследващия за изпълнение на
указанията, дадени от съда. Срокът на разследване е удължен, последно с 1
месец, считано от 22.11.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата, с
приключено разследване на 09.12.2020 г., изготвен е ОА от 16.12.2020 г.,
който е внесен в съда с писмо от същата дата. С присъда № 260016/15.02.2021
г.  по НОХД  № 2536/2020 г. подсъдимата е призната за виновна и е осъдена
на 2 г. ЛС, като изпълнението на наложеното наказание е отложено на
основание чл. 66, ал. 1 НК за срок от 4 години. С решение № 42/26.07.2021 г.
постановено по ВНОХД № 310/2021 г. АС Пловдив е намалил размера на
наложеното наказание от 2 г. ЛС на 1 год. ЛС, както и размера на
определения изпитателен срок, за който е отложено изпълнението на
наказанието от 4 год. на 3 год. В останалата и част присъдата е потвърдена.

ПД № 195/2020г., пр. пр. № 6377/2019г. по описа на ОП Пловдив, ДП
№ 623/2019г. по описа на РУ Асеновград. Досъдебното производство е
започнало на 10.08.2019 г. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342,
ал. 1 НК. След приключване на разследването делото е постъпило в
прокуратурата на 15.07.2020 г., с мнение за съд и на 03.08.2020 г. е
разпределено на прокурор Тодор Павлов. Изготвен е обвинителен акт от
14.08.2020 г. срещу едно лице за престъпления по чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1, вр.
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чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 НК и по чл. 343, ал. 3, пр. 6 и 7, б. „б“, вр. ал. 1, б. „в“,
вр.  чл.  342,  ал.  1  НК,   който е внесен в съда,  с писмо от 14.08.2020  г.  С
протоколно определение от 07.10.2020 г. по НОХД № 1555/2020 г. съдът е
прекратил съдебното производство и е върнал делото на ОП Пловдив за
допуснато съществено процесуално нарушение, свързано с привличането на
лицето в качеството на обвиняем и отразеното в ОА относно обвинението по
чл. 308, ал. 1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 19.10.2020 г. С
постановление от 20.10.2020  г. наблюдаващият прокурор е изпратил делото
на разследващия орган за изпълнение указанията на съда. Изготвено е ново
постановление за привличане на обвиняем от 02.11.2020 г., съгласувано с
наблюдаващия прокурор. Делото е върнато в прокуратурата на 03.11.2020 г., с
мнение за съд. Изготвен е нов ОА от 11.11.2020 г., който е внесен в съда с
писмо от същата дата. С присъда № 260000 от 11.01.2021 г. по НОХД №
2305/2020 г. подсъдимият е признат за виновен и по двете обвинения, като му
е определено едно общо най-тежко наказание, в размер на 3г. ЛС,
изпълнението на което е отложено за срок от 5 години. Присъдата е влязла в
сила на 27.01.2021 г.

ПД № 148/2020г., пр. пр. № 5716/2020г. по описа на ОП Пловдив, ДП
№ 438/2020г. по описа на 03 РУ Пловдив, наблюдаващ прокурор Илияна
Джубелиева. Досъдебното производство е започнало на 31.07.2020 г. за
престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 1 НК. Делото е постъпило в ОП Пловдив
на 25.08.2020 г., след приключване на разследването, с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт от 10.09.2020 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 354а,
ал. 1, пр. 1 НК, който е деловодно обработен и е внесен в съда с писмо от
10.09.2020 г., деловодно обработено. С протоколно определение № 144 от
20.10.2020 г. по НОХД № 1727/2020 г. ОС Пловдив е прекратил съдебното
производство и е върнал делото на ОП Пловдив за отстраняване на
съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правата на
подсъдимия. Делото е върнато в прокуратурата на 02.11.2020 г. С
постановление от 13.11.2020 г. наблюдаващият прокурор е възложил
извършване на отделни действия по разследването на разследващ полицай от
03 РУ МВР Пловдив, който да изпълни указанията, дадени в
обстоятелствената част на постановлението, като е определил срок от 7 дни.
Делото е постъпило в прокуратурата на 19.11.2020 г., с мнение за съд.
Изготвен е нов ОА от 24.11.2020 г., който е внесен в съда с писмо от същата
дата. С протоколно определение № 260044 от 09.12.2020 г. по НОХД №
2395/2020 г., влязло в сила на 09.12.2020 г., съдът е одобрил сключено между
страните споразумение, с което подсъдимият се признава за виновен и му е
наложено наказание  от 1 година ЛС и глоба в размер на 2500 лева. Към ПД е
приложена форма приложение № 1 и форма приложение № 5 от указанието на
НСН.

Пр. пр. № 4697 /2019г. по описа на ОП Пловдив, ДП № 448/2019г. по
описа на  РУ Асеновград, наблюдаващ прокурор Анелия Трифонова.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пловдив на  25.11.2019 г., с
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мнение за съд. Изготвено е споразумение от 05.12.2019 г. между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, сключено по
реда на чл. 381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда с писмо от 05.12.2019 г. С
протоколно определение № 1369 от 12.12.2019 г. по НОХД № 2278/2019 г.,
съдът не е одобрил споразумението и е върнал делото на прокурора, като е
приел, че договорените между страните наказания за извършените
престъпления противоречат на закона и морала и в този размер не би се
постигнала нито специалната, нито генералната превенция на закона. Делото е
върнато в прокуратурата и е изготвено ново споразумение  от 30.12.2019 г.,
което е внесено в съда на същата дата. С протоколно определение № 1 от
06.01.2020 г. по НОХД № 2421/2019 г., влязло в сила на 06.01.2020 г., съдът е
одобрил споразумението и е наложил наказание в размер на 2 години ЛС, и
глоба в размер на 9800 лева.

От предоставената информация от ОП Пловдив е видно, че за
проверявания период от общо внесените в съда 607 обвинителни актове,
споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване
от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК, общо 55 акта са върнати на прокуратурата , т. е.
9%.

В ОП Пловдив е създадена много добра организация за изпълнение на
Указанията за подобряване на работата в ПРБ по наказателно-съдебния
надзор, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017г. на главния прокурор.
Издавани са съответни заповеди от административния ръководител и се
попълват и прилагат към наблюдателните преписки съответните форми,
които се прикачват в УИС.

Статистическите данни и проверката на конкретни преписки
налагат извод за добра работа на прокурорите по наказателно-съдебния
надзор

ПОДАДЕНИ  ПРОТЕСТИ против присъди /въззивни и касационни/

През 2020г. - 17 въззивни, от тях към 31.12. 2020 г. 4 са уважени, 4
неуважени и 9 чакащи решение ( от тях към 01.09.2021 г. 2 са уважени, 1
неуважен и 6 все още чакат решение).

През 2019г. - 19 бр. въззивни протеста от които към 31.12.2019 г. 1
уважен, 3 неуважен и 1 частично уважен и 11 чакат решение (от тях 5 са
уважени, 5 са неуважение и 1 чака решение).

8. УЧАСТИЕ на прокурори в съдебни заседания по наказателни дела
през проверявания период.

През 2020 г. прокурорите от ОП Пловдив са участвали в общо 1003
съдебни заседания по  наказателни дела, от тях 696 по първоинстанционни
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дела и 307 въззивни дела. Участие пред възивен съд по МНО -160 бр.; участие
в други ВНЧД- 305 бр.

През 2019 г. прокурорите от ОП – Пловдив са участвали общо в 942
заседания по 669 първоинстанционни и 273 въззивни дела. Участие пред
възивен съд по МНО -171 бр.; участие в други ВНЧД- 306 бр.

1. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията

През 2020 г. са приведени в изпълнение 127 присъди. Неприведени
присъди в срок – няма, отлагания на изпълнението на наказанието -няма.

През 2019 г. са приведени в изпълнение 168 присъди. Неприведени
присъди в срок - няма и отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

Извърши се проверка на случаен принцип на:

Присъдна преписка № Р-1/2020г. по описа на ОП Пловдив. С влязло
в сила протоколно определение №133/30.12.2019 г. по НОХД № 2396/2019 г.
на ОС Пловдив, е одобрено споразумение, с което подсъдимият е признат за
виновен и му е наложено наказание ЛС в размер на 1г. и 5 м. лишаване от
свобода и глоба в размер на 2500 лева. На основание чл. 59, ал. 2 НК от така
наложеното наказание е приспаднато времето, през което същият е бил
задържан по настоящото дело на основание ЗМВР и НПК, считано от
22.10.2019 г. до влизане в сила на определението за одобряване на
споразумението. Препис от протоколното определение е постъпило в ОП
Пловдив на 30.12.2019 г. и с протокол за избор от 02.01.2020 г. е разпределено
на прокурор Георги Пенев. На 06.01.2020 г. прокурор Пенев е изпратил
писмо до началника на Затвора гр. Пловдив, с приложен препис за
изпълнение от определението на съда. С писмо от 06.05.2020 г. прокурор
Пенев е направил предложение до директора на ОДМВР Пловдив да наложи
ПАМ - забрана за напускане на страната на осъденото лице. С писмо от
06.01.2020 г.  ОП Пловдив е уведомила ОС Пловдив, че присъдата е
изпратена за изпълнение и е изготвено предложение за налагане на ПАМ. В
писмо, постъпило в ОП Пловдив на 20.01.2020 г., началникът на Затвора
Пловдив е уведомил, че определението на съда е получено и приведено в
изпълнение, с начало на изтърпяване на наказанието 22.10.2020 г. С писмо от
20.01.2020 г. ОП Пловдив е уведомила ОС Пловдив за началото на
наказанието. С писмо, постъпило в прокуратурата на 20.01.2020 г. ОДМВР е
уведомил, че на лицето е наложена ПАМ от 10.01.2020 г. С писмо, постъпило
в прокуратурата на 29.10.2020 г. началникът на Затвора Пловдив е уведомил,
че осъденото лицето на 26.10.2020 г. е освободен от затвора Пловдив, с
помощта на 22 дни от работа и условно предсрочно, с остатък 4 месеца и 4
дни. С писмо от 30.10.2020 г. ОП Пловдив е уведомила ОС Пловдив за
изтърпяното наказание. На 30.10.2020 г. ОП Пловдив е изпратила писмо до
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ОДМВР Пловдив за отпадналата необходимост от действието на
ограничителната мярка- забрана за напускане на страната.

Присъдна преписка № Р-87 /2019г. по описа на ОП Пловдив. На
19.07.2019 г. в ОП Пловдив са получени и заверени копия от влязла в сила на
18.07.2019 г. присъда № 40 постановена на 20.04.2018 г. по НОХД №
1333/2017 г. на ОС Пловдив, потвърдена с решение №1 от 10.01.2019 г. по
ВНОХД № 424/2019 г. по описа на АС Пловдив, оставена в сила с решение №
113 от 18.07.2019 г. на ВКС по КД № №285/2019 г., с която подсъдимият е
осъден на 6 години ЛС и глоба в размер на 20 000 лева. С протокол за избор
от  22.07.20219 г. преписката е разпределена на прокурор Георги Пенев. С
писмо от 22.07.2019 г. ОП Пловдив е изпратила за изпълнение  присъдата на
началника на Затвора Пловдив. На 22.07.2019 г. е изготвено и предложение до
директора на ОДСМВР Пловдив за налагане на ПАМ - забрана за напускане
на страната. С писмо, постъпило в прокуратурата на 30.07.2019 г,. началникът
на Затвора Пловдив е уведомил, че присъдата е получена и приведена в
изпълнение, с начало на наказанието 14.12.2016 г. С писмо от 31.07.2019 г.
ОП Пловдив е уведомила ОС Пловдив за началото на изтърпяване на
наказанието. С писмо, постъпило в прокуратурата на 06.08.2019 г., ОДМВР е
уведомила, че на лицето е наложена ПАМ от 26.07.2019 г. С протокол за
повторен избор присъдната преписка е преразпределена на прокурор Кичка
Пеева. С писмо, постъпило в прокуратурата на 24.08.2021 г., началникът на
Затвора Пловдив е уведомил, че на 20.08.2021 г. лицето е освободено, условно
предсрочно, с помощта на 9м. и 3 дни от работа  и остатък от 6 месеца и 21
дни.  С писмо от 26.08.2021  г.  ОП Пловдив е уведомила ОС Пловдив за
изтърпяното наказание. С писмо от същата дата, ОП Пловдив е уведомила и
ОДМВР за отпадналата необходимост от действието на ограничителната
мярка.

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. От проверката се установи, че
след получаване на актовете на съда в ОП Пловдив, същите своевременно се
изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява
първоинстанционния съд за началото и края на изпълнението им. На
получените по пощата входящи документи, по преписките се прилагат
пликовете с пощенското клеймо.

Движението на преписките се проследи в Книгата за изпълнение на
присъдите и се установи, че записванията в нея са пълни, коректни и
кореспондират с материалите по преписките. Книгата за изпълнение на
присъдите се проверява ежемесечно от прокурор Георги Пенев и проверката
се удостоверява с „дата, подпис и име на прокурора“.

II. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.
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През 2020г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са общо
262, предявени са 40 граждански иска от прокурор и  обжалвани съдебни
решения –10.

През 2019г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са общо
286, предявени са 83 граждански иска от прокурор и обжалвани съдебни
решения – 14.

III. АДМИНИСТРАТИВНО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2020г.-
общо– 1750. От тях :

-участие по закон 318 бр. дела

- участие по лична преценка на прокурора -83 бр. дела.

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2019г.-
общо и по прокурори – 2034. От тях:

-участие по закон 448 бр. дела

- участие по лична преценка на прокурора -194 бр. дела.

В ОП Пловдив е създадена следната организация за участие на
прокурорите по административни дела:

Съгласно заповед на административния ръководител на ОП Пловдив №
147/07.12.2017 год. са определени отговорници за проверка на всички книжа,
постъпващи в ОП Пловдив от Административен съд и Върховен
административен съд – прокурорите при ОП Пловдив - Владимир Вълев и
прокурор Мария Тодорова.

Поради изключването на прокурор Вълев от горепосочената група и
възлагането на същия на задачи по други надзори, от началото на 2019 г.
отговорник остава само прокурор Мария Тодорова.

При постъпване на книжа /призовки, съобщения, разпореждания, съдебни
решения и/или други актове/, същите незабавно се докладват от
административния секретар или друг служител на отговорника, който след
обстойната им проверка ги разпределя, както следва:

 -призовки за дела, по които е задължително участието на прокурор по
закон се обозначават от отговорника с резолюция „Да. По закон“, като се
посочва и по кой закон се определя предмета на производството;

 -призовки за дела, по които е необходимо участието на прокурор
съгласно „Указание за участие на прокурорите в административни дела по
преценка, когато това се налага от важен държавен или обществен интерес“,
утвърдено със Заповед на главния прокурор на Република България № РД-02-
11/09.02.2021 год. , а преди това и Указание в същата насока, утвърдено със
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Заповед № ЛС-4496/13.10.2014г. се обозначават с резолюция „Да. По
указание“ от отговорника;

 -призовки за други дела, по които не е задължително участието на
прокурор по закон или не се налага изобщо участие, тъй като предмета на
същите не предпоставя да е налице важен обществен или държавен интерес, се
обозначават от отговорника с резолюция „КД“ и се съхраняват в
деловодството на ОП Пловдив;

  -преписи от съдебни актове, както и книжа по образувани
административни дела /екземпляри от експертизи за ОП Пловдив като страна,
преписи от молби и представени от другите страни по делата материали и др./,
постъпили в ОП Пловдив от ВАС и Административен съд Пловдив, се
маркират от отговорника с резолюция „Да се свърже с пр. преписка“ и се
предоставят на административния секретар на ОП Пловдив, или на друг
служител от деловодството, с цел завеждане под вече съществуващ номер към
останалите материали по прокурорските преписки в УИС, след което
незабавно се докладват на наблюдаващите прокурори за преценка за
предприемане на по-нататъшни действия.

При необходимост и когато представляват първи постъпил документ /при
липса на насрочване на новообразувано дело например/, материалите се
завеждат под нов номер и ако се изисква преценка за отговор, се определя
наблюдаващ прокурор от група „Седма“.

След проверка и резолиране на всички призовки, същите се предоставят
на административния секретар на ОП Пловдив за доклад на административния
ръководител на същата прокуратура и съобразяване при изготвяне на графика
за явяване на прокурорите в съдебни заседания в Административен съд
Пловдив за следващ месец /или за дата от същия месец – при спешност/.

Участие в съдебни заседания в Административен съд Пловдив вземат
както прокурорите, натоварени със служебни задачи в група 07  -„Надзор за
законност и административно съдебен надзор“, така и други прокурори по
преценка на административния ръководител, при изготвяне на графика за
явяване в съдебни заседания.

В изпълнение на Указание на Върховна административна прокуратура с
изх. № И-6/2019г. за извършване на дейности от прокурорите в окръжните
прокуратури по проучване на съдебната практика при подготовка и участие в
съдебни заседания и сигнализиране на ВАП при наличие на установена
противоречива такава, в Окръжна прокуратура Пловдив, считано от месец
февруари 2019год. са предприети следните мерки:

1.Включват се задачи в ежегодните планове за работата по основни
надзори на ОП Пловдив – в раздела „Административно съдебен надзор“ за
изготвяне на сведения от прокурорите с посочване на установена при
участието им по дела в Административен съд Пловдив
неправилна/противоречива съдебна практика.

За целта след явяване в съдебно заседание всеки прокурор попълва
сведение - отчет по образец, в който за всяко едно от делата, в които е
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участвал, като задължителен реквизит посочва и дали по конкретния казус се е
установила неправилна или противоречива съдебна практика.

2.За отговорник по изпълнението на посочените в т.1 задачи е определена
Мария Тодорова – прокурор при ОП Пловдив, на която е възложено, съгласно
указаното от ВАП, на всяко тримесечие да изпраща обобщени справки в отдел
„АСН“ при ВАП, за резултатите от констатациите.

На всяко шестмесечие се изготвят статистически таблици от отговорника,
посочен по-горе със съдействието на системния администратор на
прокуратурата. Същите се изпращат в Апелативна прокуратура Пловдив, с
оглед обобщаването им с резултатите на останалите окръжни прокуратури в
апелативния район и изпращането им до ВАП за сведение.

Изготвя се и таблица „Административно – съдебен надзор“, обобщаваща
работата на прокурорите в ОП Пловдив и районните прокуратури в
териториалния обхват на същата, в която фигурират данни относно: броя на
работилите прокурори,  образувани  и решени преписки, като се посочват и
нерешените от минал период, общ брой подадени протести от прокурорите, от
тях колко разгледани, респективно колко уважени и колко  - не; общ брой
административни дела, в които са участвали прокурори; общ брой
административни дела, респективно и решените от тях, като са
систематизирани поотделно касационни и първоинстанционни, както е
направено и уточнение кои дела са такива, по които явяването на прокурор е
задължително по закон, по кои явяването е по лична преценка и по кои
явяването е по Указанието за участието на прокурорите в административни
дела по преценка, когато това се налага поради важен държавен или
обществен интерес; включват се и подадени касационни жалби и протести,
както и откази на административния ръководител за възобновяване на
наказателни дела.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ И
ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВАТА НА
ГРАЖДАНИТЕ.

През 2020г.
1.  получени и образувани преписки – 161. От тях :

- образувани по инициатива на прокурора – 56;
- образувани по искане на граждани и организации - 105.

2. Решени преписки – 155, подадени протести – 17, от които 14 са
уважени в края на периода и 3 са неразгледани.

3. Останали нерешени преписки в края на периода -6.

През 2019г.
1.  получени и образувани преписки – 101. От тях :

- образувани по инициатива на прокурора – 84;
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- образувани по искане на граждани и организации - 17.
3. Решени преписки – 82, подадени протести – 53, от които 36 уважени и

17 неразгледани в края на периода.
3. Останали нерешени преписки в края на периода - 19.

Преписките по Надзора за законност /образувани в ОП Пловдив по
изпратени по компетентност от ВАП, по сигнали на граждани и юридически
лица, както и такива в изпълнение на годишния план на ОП Пловдив за
работа по основни надзори/ се разпределят в Седма група „Надзор за
законност и административно съдебен надзор“.

 По този надзор, преписките понастоящем се разпределят на случаен
принцип между девет прокурори: Мария Тодорова, Калоян Димитров,
Анелия Трифонова, Албена Георгиева, Костадин Паскалев, Тодор Павлов,
Дилян Пинчев, Борис Мендев, Петър Петров. При необходимост и с оглед
срочност и ефективност при изпълнение на задачите, по някои от заведените
преписки, на случаен принцип се определя повече от един прокурор.

Изготвя се таблица, обобщаваща работата на прокурорите в ОП
Пловдив и районните прокуратури в териториалния обхват на същата
“Надзор за законност“, в която се включват данни за: реално работилите
прокурори по този надзор; общият брой заведени преписки, като се
определят в отделни графи новообразуваните и останалите от минал период;
посочва се общия брой на проверените от прокурори административни
актове /индивидуални и общи/; общият брой на проверките, като е направена
деференциация на тези, по които са изисквани само документи, извършени
лични проверки от прокурор, както и възложени на компетентни да ги
извършат органи; срочност на извършените проверки- решени в срок и извън
него; решени преписки- по същество, изпратени по компетентност ;общ брой
на установените закононарушения; преписки, по които са образувани
досъдебни производства при наличие на установени данни за извършени
престъпления от общ характер; общ брой предложения до държавни органи и
респективно по чл.99-102 от АПК или по чл.145, ал.1 от ЗСВ; общ брой
протести, от които се посочва колко са разгледани или висящи, респективно
уважени или неуважени; общ брой неприключени до момента на изготвяне
на таблицата преписки.

Ежегодно в плана за работа на прокуратурата по „Надзора за законност
и административно съдебния надзор“ се предвиждат дейности, които
включват:

 -Тематичните проверки по разпореждане на отдел „Надзор за
законност" във ВАП и такива по указание на АП Пловдив, които се
извършват съгласно посочените от ВАП и АП Пловдив срокове. Отделно от
това, ежегодно се извършват тематични проверки, съобразно заложеното в
плана на ОП Пловдив, раздел „Надзор за законност“ за всяка текуща година в
области, касаещи транспорт, пътища, паркиране, чистота на атмосферния
въздух и други.
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 Проверките за законност обичайно, при наличие на теми, касаещи
данни за закононарушения по въпроси със завишена обществена значимост,
се реализират чрез възлагане по реда на чл.145, ал.1,т. 3 от ЗС - на различни
органи- РЗИ, началника на Затвора Пловдив, кмета на Община Пловдив,
отдел „ИП“ при ОДМВР Пловдив, ОБДХ Пловдив, КЗП Пловдив  и други,
имащи правомощия в определени ресори на осъществяване на държавната
власт, за установяване налице ли са нарушения на ЗУТ, ЗВ, ЗВМД, ЗИНЗС и
други закони и подзаконови нормативни актове, с оглед преценка за намеса
на прокуратурата.

-По указания на ВАП  и /или по лична преценка на прокурорите от ОП
Пловдив се предприемат действия за оспорване пред Административен съд
Пловдив на подзаконови нормативни актове, противоречащи на нормативни
актове от по-висока степен, чрез упражняване на правото на подаване на
протест.

 -Прокурорите от ОП Пловдив своевременно се самосезират при данни в
средствата за масово осведомяване за незаконосъобразни действия, или
бездействие на контролни органи и органи на местната власт и управление.

Организацията на работа по Административно съдебния надзор и
Надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на
гражданите е на много добро ниво.

От извършената проверка се налагат следните

ИЗВОДИ:

При извършване на настоящата планова проверка беше проверено
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от
предходната проверка. Установи се, че в ОП Пловдив са предприети
мерки за изпълнение на дадените от ИВСС препоръки, които са довели до
реално подобряване организацията на прокурорската дейност.

Деловодните книги,  дневници и регистри  в ОП Пловдив са водени
съгласно изискванията на Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България и съответните  указания на Върховна
касационна прокуратура.

При проверка на входящия дневник се констатира, че за проверявания
период, не по всички преписки е отразено движението в пълнота. Установи
се, че причината за това, която е подробно отразена в обстоятелствената
част на Акта. Към момента на проверката този пропуск вече е
отстранен, движението на преписките и досъдебните производства след
2020 г. е отразено пълно и точно във входящия дневник и същия се води
съгласно изискванията на Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България.
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При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение на преписките и делата. Издаваните заповеди
на административния ръководител през проверявания период са в
съответствие с Правилата за приложението на разпределението на
преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в
ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на главния прокурор на
РБ изм. и доп. със заповед № РД- 02-6/06.04.2016 г., изм. със заповед № РД-02-
23 от 02.11.2017 г., изм. и доп. със заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. и
заповед № РД-02-10/03.02.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-
18/26.04.2021г. на главния прокурор на РБ, отменени със Заповед № РД-02-
22/13.09.2021г. Със Заповед № РД-02-23/13.09.2021г. на главния прокурор, с
цел подобряване на организацията  по осъществяване на разпределението на
преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в
ПРБ, са утвърдени нови Правила за приложението на разпределението на
преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в
ПРБ

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

Създадена е организация за спазване разпоредбата на чл. 110, ал. 5 от
НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени
доказателства, да се предават от ОП Пловдив за пазене в търговска банка,
съобразно указание изх. № 4134/2012 г. от 22.04.2014 г. на главния прокурор.

Установи се, че ОП Пловдив периодично е извършвала проверки на
дейността на низовите прокуратури, в съответствие с Указанието за
контролната дейност в ПРБ, изготвяни са доклади за резултатите, които са
предоставяни на административните ръководители на ревизираните
прокуратури за обсъждане и становище.

От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че
наблюдаващите прокурори от ОП Пловдив дават указания в
постановленията за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени с
разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и упражняват контрол за тяхното
спазване.

Констатира се, че през проверявания период административният
ръководител е удължавал срока на предварителните проверки с писмо, а не с
писмена резолюция, съобразно  т.5.2 от Указание за приложението на чл.
145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-30/01.11.2016г. на главния
прокурор. Към момента на проверката този пропуск е отстранен и
административният ръководител се произнася с резолюция.

По наблюдателните преписки са приложени  протоколи за избор на
наблюдаващ прокурор.
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Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване
на досъдебно производство се администрират незабавно и се изпращат по
компетентност. След отмяна на постановлението и връщането на
преписките в ОП Пловдив, своевременно се изпълняват дадените в
отменителното постановление указания.

Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ

При проверката на преписки, по които разпоредената предварителна
проверка е продължила в срок над три месеца се установи, че са налице
обективни причини, свързани със събиране на необходимите данни за
формиране на вътрешното убеждение на прокурора. По всички проверени
преписки проверката е била възложена на отдел ИП на ОДМВР Пловдив.
Наблюдаващите прокурори са упражнявали необходимия контрол, като са
изисквали справки за установеното и са разпореждали незабавно
приключване на проверката, с оглед изтичане на срока. Съгласно
предоставената от ОП Пловдив справка от общо 103 преписки, по които
през проверявания период предварителната проверка е продължила над срока
по  чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, по 57  са образувани досъдебни производства.

Независимо от изложеното и факта, че срока за извършване на
проверката по чл.145, ал.2 от ЗСВ е инструктивен по своя характер,
проверяващият екип счита, че наблюдаващите прокурори следва след
изтичането му да решават преписката, като преценяват наличието на
събраните данни за извършено престъпление от общ характер.

Инстанционните преписки се администрират своевременно, а
произнасянията на прокурорите по тях са в кратки срокове. При отмяна на
постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство на
низовата прокуратура, наблюдаващите прокурори дават конкретни
указания за допълване на проверката, в съответствие с действалото
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със Заповед ЛС-1986/30.05.2014 г. на главния
прокурор, изм. и доп. със Заповед № РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокурор /отменено със Заповед № РД-02-03/05.01.2021г. на главния
прокурор/. Към момента на проверката действа Указание за осъществяване
на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със
Заповед РД-02-04/05.01.2021 г. на главния прокурор.

Към момента на извършване на проверката, съгласно предоставена
справка, спрените в ОП Пловдив ДП, водени срещу известен извършител, са
20 бр.

При предходната комплексна планова проверка ИВСС е отправил
препоръка към наблюдаващите прокурори от ОП Пловдив да следят за
провежданите мероприятия по издирване на извършителя и на лицата,
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обявени за ОДИ, като продължават да изискват от органите на МВР да
изпращат в прокуратурата обратна информация /доклад/ за резултатите
от тях по спрените досъдебни производства.

При настоящата проверка се установи, че действията на
наблюдаващите прокурори по спрените наказателни производства са в
съответствие с разпоредбата на чл. 245 НПК. Лицата, поради чието
отсъствие са спрени делата, са били обявени за издирване. Наблюдаващите
прокурори са възобновявали своевременно спряното наказателно
производство във всички случаи, когато е отпаднало основанието за спиране,
или е възникнала необходимост от допълнителни действия по разследването.

Не във всички постановления за спиране, се съдържат указания към
органите на полицията периодично да докладват резултатите от
проведените ОИМ, както и писма, с които се изискват справки за
резултати от издирването и независимо, че по част от делата е
предоставяна информация е необходимо наблюдаващите прокурори да
осъществяват по стриктен  контрол над работата по спрените дела.

По проверените дела, като цяло се установи отразяване на извършения
доклад по чл. 219, ал. 1 от НПК и по чл. 226 НПК преди предявяване на
разследването.

От предоставената от ОП Пловдив информация е видно, че през 2020
г. от общо прекратените 328 ДП, пред съда и горестоящите прокуратури са
обжалвани общо 37 постановления /11.3%/, от които 14 са отменени /38%/.
Едно постановление е служебно отменено. През 2019г. от общо
прекратените 279  ДП, пред съда и горестоящите прокуратури са
обжалвани 25 постановления /9%/, от които 15 са  отменени /60%/.
Статистическите данни показват, че броя на обжалваните постановления
за прекратяване на наказателното производство е малък, за сметка на
големия брой отменени постановления. От извършената проверка по
конкретни преписки се установи, че наблюдаващите прокурори, след отмяна
на акта и връщане за допълнително разследване, са изпращали делата на
разследващия орган своевременно, с указания за необходимите действия,
които следва да се извършат за отстраняване на констатираните
нарушения и пропуски. Тази статистика, както и проверката на
конкретни дела, налага извода за необходимост от по-ефективен контрол
върху разследването от страна на наблюдаващите прокурори и от повече
прецизност в анализа на доказателствата, при постановяване на акта за
прекратяване, тъй като отмяната на постановленията и връщането на
делата за събиране на нови доказателства, при всички случаи води до
забавяне на наказателното производство.

Съгласно предоставена справка от ОП Пловдив за периода 01.01.2019-
31.12.2020 г. в ОП Пловдив има 8 произнасяния на наблюдаващите прокурори
извън срока по чл.   242,  ал.  4  и ал.  5  от НПК. Забавеното произнасяне не е
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съществено и не е повлияло върху продължителността на наказателното
производство.

Установи се, че по проверените преписки обвинителните актове,
споразуменията и  предложения по реда на чл. 375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а НК се изготвят от
прокурорите и делата се внасят в съда в определения процесуален срок, след
постъпване на делото в прокуратурата. Създадена е добра организация по
образуването и воденето на прокурорските дела. Последните се
комплектоват с необходимите материали, касаещи досъдебната и
съдебната фаза на наказателното производство.

Прокурорските актове и писмата, с които се внасят в съда, са
деловодно обработени.

От предоставената информация от ОП Пловдив е видно, че за
проверявания период от общо внесените в съда 607 обвинителни актове,
споразумения и предложения по реда на чл. 375 от НПК за освобождаване
от наказателна отговорност, с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК, общо 55 акта са върнати на прокуратурата , т. е.
9%.

В ОП Пловдив е създадена много добра организация за изпълнение на
Указанията за подобряване на работата в ПРБ по наказателно-съдебния
надзор, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017г. на главния прокурор.
Издавани са съответни заповеди от административния ръководител и се
попълват и прилагат към наблюдателните преписки съответните форми,
които се прикачват в УИС.

Статистическите данни и проверката на конкретни преписки
налагат извод за добра работа на прокурорите по наказателно-съдебния
надзор

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. От проверката се установи, че
след получаване на актовете на съда в ОП Пловдив, същите своевременно се
изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява
първоинстанционния съд за началото и края на изпълнението им. На
получените по пощата входящи документи, по преписките се прилагат
пликовете с пощенското клеймо.

Организацията на работа по Административно съдебния надзор и
Надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на
гражданите е на много добро ниво.
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При извършената проверка се налага извода за създадена добра
организация на работа в прокуратурата, както по отношение на
административната, така и по отношение на прокурорската дейност.
Констатираните пропуски не са повлияли съществено върху
производството по делата, поради което не се налага отправянето на
препоръки, но същите следва да се обсъдят и анализират от
административния ръководител и прокурорите в ОП Пловдив и да се
преценят ефикасни способи за тяхното преодоляване.

Проверяващият екип счита, че следва да отличи работата на
съдебния администратор в ОП Пловдив – С      Д         Д        ,
която по време на извършване на проверката, показа задълбочено
познаване на цялостната административна дейност и деловодната
работа. С оглед на установеното, предлагаме на административния
ръководител на ОП Пловдив, в рамките на правомощията си, да поощри
съдебния служител С      Д         Д        .

ЧАСТ ВТОРА
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ към ОКРЪЖНА

ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

І. Проверка на организацията  на административната дейност на
Окръжен следствен отдел към ОП Пловдив, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1
и т. 2 ЗСВ

1. ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ

1.1. Брой работили следователи за периода:

през 2020г. утвърдената щатна численост към 01.01.2020г. е била 38 щ.
бр.

-Завеждащ ОСО- 1 щ. бр.
-следовател в ОСО - 34 щ. бр.
-младши следовател- 3 щ. бр.

-незаети щатни бройки към 31.12.2020 г. – 3 бр., 1 щ.бр. следовател и 2
щ. бр. младши следовател

отсъствали следователи за повече от един месец:
· Веселка Маринова – от 24.04.2020г. до 22.07.2020г. – болнични.
· Иван Ячев – от 08.10.2020г. до 31.12.2020г. – болнични.
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· Дария Христова – от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
· Илия Русенов – от 01.01.2020г. до 12.02.2020г. – болнични и починал на

13.02.2020г.
· Петранка Рабаджиева - Със Заповед № РД-07-328/16.03.2018г. на

главния прокурор е командирована да изпълнява функциите на
„следовател в следствения отдел в Специализирана прокуратура“,
считано от 19.03.2018г., до заемането на длъжността чрез конкурс по
ЗСВ. С Решение по протокол №17/20.05.2020г. на ПК на ВСС същата е
преместена на осн.чл.160 и чл.193 от ЗСВ на длъжност "следовател в
Специализирана прокуратура“, считано от 01.07.2020г.

· Радостина Цанева - Със Заповед №РД-07-143/08.02.2018г. на главния
прокурор   е командирована да изпълнява функциите на „следовател в
следствения отдел в Специализирана прокуратура“, считано от
09.02.2018г., до заемането на длъжността чрез конкурс по ЗСВ.

· Нелияна Константинова – Със Заповеди № РД-04-790/30.05.2019г. и №
РД-07-1289/28.10.2019г. на главния прокурор е командирована да
изпълнява функциите на „следовател в ОСлО на ОП Смолян“ за периода
03.06.2019г. – 01.09.2020г.

· Галина Радева - С Решение по протокол № 10/16.03.2020г. на ПК на ВСС
е освободена от заеманата длъжност "следовател" на основание чл.165
ал.1 т.1 от ЗСВ, считано от 06.04.2020г.

· Нешо Атанасов - С Решение по протокол № 19/03.06.2020г. на ПК на
ВСС е освободен от заеманата длъжност "следовател" на основание
чл.165 ал.1 т.1 от ЗСВ, считано от 08.06.2020г.

· Александра Ножарова - С Решение  по протокол № 23/24.06.2020г. на
ПК на ВСС  назначена на длъжност "младши следовател", считано от
01.07.2020г.

· Диана Георгиева - С Решение  по протокол № 23/24.06.2020г. на ПК на
ВСС е назначена на длъжност "младши следовател", считано от
01.07.2020г.

· Катя Кузманова-Качарова - С Решение  по протокол № 25/01.07.2020г.
на ПК на ВСС встъпва в длъжност "следовател в ОСлО на ОП Пловдив“,
считано от 03.07.2020г.

· Филип Георгиев - С Решение  по протокол №25/01.07.2020г. на ПК на
ВСС встъпва в длъжност "следовател в ОСлО на ОП Пловдив“, считано
от 03.07.2020г.

през 2019г. броят на следователи по утвърден щат към 01.01.2019 г. е
бил 39 щ. бр.,

-Завеждащ ОСлО- 1щ. бр.
-следовател в ОСлО - 36 щ. бр.
-младши следовател- 2 щ. бр.

-незаети щатни бройки към 31.12.2019г. – 3 бр.,  1  щ.  бр. следовател и 2
щ.бр. младши следовател

отсъствали следователи за повече от един месец:
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· Магдалена Иванова – от 01.01.2019г. до 02.02.2019г. – болнични.
· Илия Русенов – от 17.06.2019г. до 31.12.2019г. – болнични.
· Дария Христова – със Заповед № РД-06-185/09.08.2018г.  на главния

прокурор е командирована на дългосрочен стаж в Люксенбург в Общия
съд на ЕС за периода от 31.08.2018г. до 29.06.2019г, а от 01.07.2019г. до
31.12.2019г. – неплатен отпуск.

· Радослав Радев -  Съгласно решение по протокол №8/12.03.2019г. на ПК
на ВСС-  освободен от заеманата длъжност, считано от 16.03.2019г.

· Петранка Рабаджиева - Със Заповед № РД-07-328/16.03.2018г. на
главния прокурор е командирована да изпълнява функциите на
следовател в следствения отдел в Специализирана прокуратура, считано
от 19.03.2018г., до заемането на длъжността чрез конкурс по ЗСВ.

· Радостина Цанева  - Със Заповед № РД-07-143/08.02.2018г.  на главния
прокурор е командирована да изпълнява функциите на следовател в
следствения отдел в Специализирана прокуратура, считано от
09.02.2018г., до заемането на длъжността чрез конкурс по ЗСВ.

· Евгения Бицина – Със Заповед № РД-07-203/18.02.2019г. на главния
прокурор е командирована да изпълнява функциите на следовател в
НСлС, считано от 27.02.2019г. до 15.07.2019г.

· Румяна Лозанова – Със Заповед ОП № РД-07-1518/23.11.2018г. на
главния прокурор е командирована да изпълнява функциите на
следовател в ОСлО на ОП Смолян за периода 01.12.2018г. – 01.06.2019г.

· Нелияна Константинова – Със Заповеди № РД-04-790/30.05.2019г. и №
РД-07-1289/28.10.2019г. на главния прокурор е командирована да
изпълнява функциите на следовател в ОСлО на ОП Смолян за периода
03.06.2019г. – 01.09.2020г.

- реално работили следователи за периода – 29 бр.

Длъжностите за служителите през проверявания период са – 11 щ.бр. за
2020 г. и за 2019 г.- завеждащ служба „ Деловодство“ – 1 щ.бр. и съдебен
деловодител – 10 щ.бр.

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Разпределението на делата и следствените поръчки в ОСлО на ОП
Пловдив се осъществява съобразно утвърдените със Заповед № РД-02-
41/14.10.2015г. на главния прокурор Правила за приложението на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
случайния подбор в ПРБ. След утвърждаване на посочените правила, със
Заповед ОП № 207/21.12.2015г. административният ръководител на ОП
Пловдив е създал организация по тяхното приложение, като са определени
следните групи:

01 Група „ДП за извършени престъпление от Глави І до V, ХІІ и ХІV от
НК“.
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02 Група „ДП за извършени престъпления извън посочените в група 01 и
дела с усложнена престъпна дейност“

03 Група „Следствени поръчки“
04 Група „ДП и следствени поръчки на територията обслужвана от

следователи с ИРМ в гр. Карлово“
След получено становище от завеждащ ОСлО, с цел подобряване

организацията на работа, със Заповед ОП № 88/07.08.2017г. на
административния ръководител на ОП Пловдив са обединени група 01 и група
02 и в модула за случайно разпределение са определени три групи, както
следва:

01 Група „Досъдебни производства“
02 Група „Следствени поръчки“
03 Група „ДП и следствени поръчки на територията обслужвана от

следователи с ИРМ в гр.Карлово“.
Във връзка с постъпило становище от Завеждащ ОСлО, със Заповед ОП

№ 181/05.12.2019г. на административния ръководител са определени следните
групи за случайно разпределение:

01Група „Досъдебни производства“
02Група „Следствени поръчки“
03Група „ДП, образувани за престъпления извършени на територията на

общините Карлово, Сопот и Хисар - обслужвани от следователи с ИРМ в
гр.Карлово“

04Група „Следствени поръчки за територията на общините Карлово,
Сопот и Хисар - обслужвани от следователи с ИРМ в гр.Карлово“

3. КНИГИ, РЕГИСТРИ И ДНЕВНИЦИ:

В Окръжен следствен отдел  на ОП Пловдив се водят  следните регистри
/книги/:

- регистър на ДП;
- дневник на върнатите ДП;
- книга за предадените ДП в прокуратурата и в МВР;
- дневник за следствените поръчки;
- дневник за призовки;
- дневник за регистриране на протоколи по чл. 6а, ал.1 от ЗПФКПП;
- дневник за справки в ЦИССС;
- дневник за изходяща кореспонденция;
- регистрационен дневник за веществените доказателства;
- дневник за направените справки в НБД „Население“.

ІІ. РАЗСЛЕДВАНИ ДП

През 2020г. в ОСлО при ОП Пловдив е проведено разследване по 1024
досъдебни производства, от които 397образувани през периода, 502 останали
на производство от предходни години, възобновени дела за периода – 125.
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От тях:
срещу ИИ- 207 и
срещу НИ- 817 бр.

Разследването по 126 ДП е приключило в двумесечния срок, ДП
удължени от наблюдаващия прокурор – 78 и 820 ДП в удължен от
административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок.
         Разследвани дела извън срок - няма.

-  привлечени лица -112
- с МНО „Задържане под стража”- 2.

Средна натовареност на следовател за 2020 г. – 35.31 следствени дела

През 2019г. в ОСлО при ОП Пловдив е проведено разследване по 1016
досъдебни производства, от които 303 образувани през периода, 567 останали
на производство от предходни години и възобновени дела за периода 146,

От тях:
 срещу ИИ - 164 и
 срещу НИ - 852 бр.
Разследването по 27 ДП е приключило в двумесечния срок,  дела в срок,

удължен от наблюдаващия прокурор –33 и по 98 ДП в удължен от
административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок.

Разследвани дела извън срок - няма.
- брой привлечени лица - 130
- с МНО „Задържане под стража” -3.

Средна натовареност следовател за 2019 г. -35.03 следствени дела

ІIІ. ПРИКЛЮЧЕНИ ДП

През 2020 г. е приключило разследването по 472 досъдебни
производства, от които 9 приключили в двумесечния срок, по 463 срокът за
разследване е бил удължаван, няма приключени дела извън срок.

През този период 18 бр. следствени дела са върнати от прокуратурата на
основание чл. 242, ал. 2 от НПК. От приключените ДП, 89 са изпратени на
прокуратурата с мнение за съд, 202 с мнение за прекратяване, 167 с мнение за
спиране на наказателното производство.

Според датата на образуване - новообразувани през периода 74,
образувани през минали периоди 302, възобновени 96.

Приключили дела на специален надзор -4 .
Приключили дела с голям обществен интерес - 6.

През 2019 г. е приключило разследването по 514 досъдебни
производства, от които 16 приключили в двумесечния срок, по 498 срокът за
разследване е бил удължаван, няма приключени дела извън срок.

27 бр. са върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал. 2 от
НПК. От приключените ДП, 95 са изпратени на прокуратурата с мнение за
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съд, 233 мнение за прекратяване, 173 с мнение за спиране на наказателното
производство.

Според датата на образуване- новообразувани през периода 92,
образувани през минали периоди 334 и възобновени 88.

Приключили дела на специален надзор -4.
Приключили дела с голям обществен интерес - 5.

IV. ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП В КРАЯ НА ПЕРИОДА

Към края на 2020 г. са останали за разследване 552 броя дела. От тях
-според датата на образуване: новообразувани- 323, стари- 200,

възобновени/продължени- 29
- според извършителя  - НИ – 441 и ИИ - 111.
- според срока -  двумесечен - 117, продължен от прокуратурата - 435,

извън срок – няма.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – няма.
- на специален надзор и на специален отчет – 9.
- срещу непълнолетни лица – няма.
-дела, по които разследването е продължило над 2 години- 134 бр.

Към края на 2019 г. са останали за разследване 502 броя дела. От тях:
-според датата на образуване: новообразувани-211, стари-233.
- според извършителя  - НИ – 491 и ИИ -11
- възобновени- 58
- според срока -  двумесечен - 49, продължен от прокуратурата -453,

извън срок – няма.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – 1.
- на специален надзор и на специален отчет - 6.
- срещу непълнолетни лица – 6.
-дела, по които разследването е продължило над 2 години- 139.

За 2020г. на ОСлО към ОП Пловдив са възложени 293 досъдебни
производства, от които 49 досъдебни производства наблюдавани от ОП
Пловдив, а за 2019 г. – 196, от които 41 наблюдавани от ОП Пловдив
досъдебни производства на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК.

На производство в ОСлО към ОП Пловдив към дата 30.09.2021 г.  са
общо 522 бр. досъдебни производства. От тях по следователи, както следва:

следовател Брой ДП
1 А. Бенкова 19
2 А. Николов 12
3 А. Пенева 18
4 А. Седлоев 15
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5 А. Ножарова 8
6 Б. Писанова 17
7 В. Генов 22
8 В. Иванова 15
9 В. Карабойчева 9
10 В. Маринова 12
11 В. Порязова 23
12 Д. Георгиева 6
13 Д. Делков 20
14 Д. Къндев 20
15 Д. Пенчовска 26
16 Д. Ралев 20
17 Е. Бицина 20
18 И. Колев 13
19 И. Ячев 15
20 К. Димитрова 21
21 К.Качарова 4
22 М. Иванова 9
23 М. Махмудиева 15
24 Н. Константинова 11
25 Н. Манахилов 14
26 П. Пенчев 24
27 Р. Лозанова 16
28 Р. Заимов 1
29 С. Герджиков 18
30 С. Пенчева 23
31 С. Стефанова 24
32 Ч. Киров 13
33 Ф. Георгиев 9

От делата на производство 10 бр. са с екип от следователи, както следва:
Пенчовска/Константинова-1 бр.;
Генов/Карабойчева-1 бр.;
Ралев/Герджиков/Седлоев/Стефанова-1 бр.;
Седлоев/Писанова/-1 бр.;
Киров/Бенкова- 1 бр.;
Лозанова/ Герджиков- 1 бр.;
Бицина/Бенкова/Порязова/Генов/Делков- 1 бр.;
Константинова/Качарова-1бр.;
Качарова/Делков-1 бр.;
Маринова/Ралев- 1 бр.
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Беше извършена проверка на случайно избрани досъдебни производства,
разследвани от следователите от ОСлО към ОП Пловдив към момента на
проверката, както следва:

Сл. д. № 177/2021 г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
730/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Евгения Запрянова-
Бицина. Досъдебно производство № 77/2020 г. по описа на отдел ИП при
ОДМВР Пловдив е образувано с постановление на прокурор от ОП Пловдив
на 14.02.2020 г. за престъпление по чл. 219, ал. 1 НК. Първоначално
разследването е възложено на разследващ полицай на отдел ИП при ОДМВР
Пловдив. По предложение на наблюдаващия прокурор, с постановление от
15.07.2021 г. на и.ф. административен ръководител на ОП Пловдив
разследването по досъдебното производство е възложено на следовател при
ОСлО на ОП Пловдив. Делото е постъпило в следствения отдел на 16.07.2021
г. и с протокол за случаен избор е разпределено на следовател Бицина. От
възлагането на ОСлО по делото са извършени следните процесуално
следствени действия и действия по разследването: Установен е свидетел
обявен за ОДИ на предходен етап;  На 19.07.2021  г.  е проведен разпит в
качеството на свидетел на установеното лице и на същата дата с протокол за
доброволно предаване са приобщени документи; Изисквани са справки от
СГКК, община Асеновград, служба по вписванията, по които са постъпили
отговори, както и справка от РС Асеновград за водени дела от 23.07.2021 г.;
Изискана е справка от 27.09.2021 г. от Служба по вписванията; Извършена е
проверка в ОС Пловдив, относно висящо гражданско търговско дело; На
28.09.2021 г. са изискани документи от РП Пловдив по образувано ДП за
престъпление по чл. 290 НК. Съгласно предоставената от разследващия
справка, на настоящия етап се извършват действия по чл. 219, ал. 1 НПК за
повдигане на обвинение по чл. 210, ал.1, т. 5 вр. чл. 209, ал.1 НК.

Сл.  д.  № 22/2021г.  по описа на ОСлО при ОП Пловдив,  пр.  пр.  №
8133/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Димитър Къндев.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 02.02.2021 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 123, ал.1 НК. Разследването е
възложено да се извърши от следовател при ОСлО на ОП Пловдив, съгласно
разпоредбата на чл. 194, ал.1, т.1 НК. Делото е постъпило в следствения отдел
на 03.02.2021 г. и с протокол за избор от същата дата на случаен принцип е
разпределено на следовател Димитър Къндев. По делото са извършени
следните следствени действия: изискани са документи на 09.02.2021 г.,
10.02.2021 г., 11.02.2021 г. и 17.02.2021 г. от ЦСМП Пловдив, МТБ Пловдив,
УМБАЛ „Каспела“ ЕООД Пловдив, УМБАЛ „Св. Пантелеймон“ ЕООД
Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД Пловдив, УМБАЛ Пловдив АД,
Изпълнителна агенция медицински надзор София и др.; на 16.02.2021 г.,
10.03.2021 г., 19.03.2021 г., 24.03.2021 г., 09.04.2021 г., 12.04.2021 г.,
29.04.2021., 19.05.2021 г., 21.05.2021 г., 16.06.2021 г., 28.06.2021 г., 29.06.2021
г., 12.07.2021 г., 15.07.2021 г., 16.07.2021 г., 19.07.2021 г., 21.07.2021 г.,
22.07.2021 г., 10.08.2021 г., 13.08.2021 г.  и на 25.08.2021 г. са проведени
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разпити на свидетели и допълнителни разпити свидетел. Съгласно
предоставената от следовател Къндев справка предстои да бъде извършен
разпит на още 5 свидетели, допълнителен разпит на още 4 свидетели, след
което ще бъде назначена комплексна съдебно медицинска експертиза,
свързана с предмета на разследване.

Сл.  д.  № 44/2021г.  по описа на ОСлО при ОП Пловдив,  пр.  пр.  №
5833/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Нелияна
Константинова. Досъдебното производство е образувано с постановление на
ОП Пловдив от 25.02.2021 г. и се води за престъпление по чл. 357, ал. 1 НК.
На 26.02.2021 г. досъдебното производство е възложено за разследване на
следовател от ОСлО при ОП Пловдив. С протокол за случаен избор от
26.02.2021 г. делото е разпределено на следовател Константинова. С протокол
за повторен избор от 14.04.2021 г. делото е преразпределено на следовател
Ангелина Пенева, поради продължително отсъствие на следовател
Константинова. С протокол за повторен избор от 25.05.2021 г. делото отново е
разпределено на следовател Константинова. Материалите по делото се
намират в секретна секция на деловодство на ОП Пловдив. От възлагането на
ОСлО по делото са извършени следните действия: проведен е разпит на шест
свидетеля, в периода 08.06.2021 г.-15.06.2021 г.; разпит на трима свидетели на
20.09.2021 г.; разпит на трима свидетели на 27.09.2021 г.; разпит на четирима
свидетели на 28.09.2021 г. и разпит на един свидетел на 29.09.2021 г. Съгласно
предоставената от следовател Константинова справка, предстои следственото
дело да се изпрати на доклад по реда на чл. 203 от НПК.

Сл. д. № 190/2021г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
9210/2021 г. по описа на РП Пловдив, следовател Катя Кузманова-
Качарова. Досъдебното производство  е образувано с постановление от
06.08.2021 г. на прокурор от РП Пловдив с разделяне на материали по ДП №
342/2021 г. по описа на РУ Карлово в ново досъдебно производство за
престъпление по чл. 286, ал. 1 НК. С постановление от същата дата
наблюдаващият прокурор е възложил разследването на новообразуваното
наказателно производство на следовател от ОСлО при ОП Пловдив на
основание чл. 194, ал.1, т. 1 НПК. Делото е постъпило в следствения отдел на
06.08.2021 г. и с протокол за определен избор е избран следовател Кузманова.
През периода 06.08.2021 г. до 31.08.2021 г. са извършени следните действия по
разследване и процесуални действия: в периода 06.08-19.08.2021 г. са
изискани писмени доказателства, относими към предмета на делото от
различни органи и институции; Изготвени са три броя предложения до РП
Пловдив, за внасяне на искания в РС Пловдив на основание чл. 159а, ал. 1
НПК, за предоставяне на данни; Изготвено е постановление относно оказване
на съдействие от органите на МВР за установяване на лице; Разпитани са в
качеството на свидетели пет лица; Назначени са, съответно с постановления от
19.08.2021 г. и 23.08.2021 г. две съдебно технически експертизи, които са
изготвени; В периода 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г. е изпратено напомнително
писмо до една от институциите, изискани са писмени доказателства,
разпитани са в качеството на свидетели три лица, приобщени са доказателства,
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съдържащи класифицирана информация. По делото са изготвяни регулярно
предложения до наблюдаващия прокурор за изготвяне на искания за
удължаване срока на разследване, като последно срокът е удължен с  два
месеца, считано от 30.09.2021 г.

Сл. д. № 251/2019г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
8315/2019 г. по описа на ОП Пловдив, следовател София Стефанова.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 22.10.2020 г. на
прокурор от ОП Пловдив, срещу НИ, за престъпление по чл. 123 ал.1 НК. На
основание чл. 194, ал.1, т.1 НПК разследването е възложено да се извърши от
следовател от ОСлО при ОП Пловдив. Делото е постъпило в следствения
отдел на 23.10.2019 г. и с протокол за избор от същата дата на случаен
принцип е разпределен на следовател Стефанова. По делото са извършени
следните действия: В периода 24.10.2019 г.- 30.09.2021 г. са изискани и
получени множество материали и информации от лечебни заведения, ТД на
НАП и др.; проведени са разпити на единадесет свидетели; На 22.10.2020 г., с
постановление на разследващия орган, е назначена петорна комплексна СМЕ,
заключението по която е получено на 06.08.2021 г.; На 19.08.2021 г. и на
27.09.2021 г. са предявени материалите по разследването. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 22.08.2021 г.

Сл. д. № 201/2017г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
5563/2014 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Мария Махмудиева.
Досъдебното производство №139/2014 г. по описа отдел КП на ОДМВР
Пловдив е образувано с постановление на окръжния прокурор на ОП Пловдив
от 11.11.2014 г. и е водено срещу НИ за престъпление по чл. 123, ал.1 НК. С
постановление на административния ръководител на ОП Пловдив от
06.11.2017 г. разследването е възложено на следовател от ОСлО при ОП
Пловдив, където е заведено под № 201/2017 г. и на случаен принцип е
разпределено на следовател Рабаджиева. Поради командироване на същата в
НСлС, с протокол за избор от 19.03.2018 г. делото е преразпределено на
случаен принцип на следовател Махмудиева. С постановление от 11.01.2019 г.
наказателното производство е било частично прекратено, в частта в която е
водено срещу НИ, за престъпление по чл. 123, ал.1 НК и досъдебното
производство е изпратено на РП Пловдив, по компетентност, с оглед
провеждане на разследване за извършено престъпление по глава 9 НК. С
определение № 297/12.03.2019 г. по ЧНД № 157/2019 г. ОС Пловдив е
потвърдил постановлението на ОП Пловдив за частично прекратяване на
наказателното производство. С определение № 277/07.05.2019 г. по ВЧНД №
190/2019 г. АС Пловдив е отменил определението на ОС Пловдив и
постановлението на ОП Пловдив за частично прекратяване  и е върнал делото
на ОП Пловдив за изпълнение на дадени указания. Определението е влязло в
сила на 07.05.2019 г. С постановление от 23.05.2019 г. наблюдаващият
прокурор от ОП Пловдив е изпратил на ОСлО при ОП Пловдив досъдебното
производство за извършване на допълнително разследване, с оглед изпълнение
указанията на съда. Делото е постъпило в следствения отдел на 27.05.2019 г. В
периода 27.05.2019 г.- 29.09.2021 г. са извършени следните действия по
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разследване и процесуални действия: назначена и изготвена е повторна
комплексна медицинска експертиза, в състав от 7 в.л., специалисти в различни
области на медицината; изискани са документи от медицински заведения;
проведени са повторни разпити и очни ставки на  шест свидетели, за
изясняване на констатирани неясноти и противоречия  в обстоятелствата по
делото; провеждането на разпитите е било затруднено поради  здравната
ситуация в Карлово и региона. До момента на проверката няма привлечено
лице в качеството на обвиняем. Делото е било докладвано на наблюдаващия
прокурор и е върнато с указания за неговото приключване по съответния ред.
Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с два месеца,
считано от  08.09.2021 г.

Сл. д. № 121/2018г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
3216/2018 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Дияна Пенчовска.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 10.04.2018 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 123, ал.1 НК. Разпоредено е
разследването да се извърши от следовател от ОСлО при ОП Пловдив. Делото
е постъпило в следствения отдел на 11.04.2018 г. и на същата дата с протокол
за избор на случаен принцип е разпределено на следовател Пенчовска. В
периода от постъпване на делото до момента на проверката са извършени
следните процесуални действия и действия по разследването: изискани са и
получени медицински документации от различни лечебни заведения, както и
предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159 НПК; проведени
са разпити на 22 свидетели; назначена е комплексна СМЕ, която е върната
като неизпълнена, поради голяма натовареност на специалисти; назначена е
нова комплексна СМЕ за която разследващият е уведомен, че голяма част от
лекарите са се отказали от изготвянето и, поради натовареност. Отново е
назначена комплексна СМЕ, с конкретно посочени вещи лица специалисти в
различни области. Получено е уведомление, че изготвянето на заключението
по назначената СМЕ се бави поради това, че единия от експертите е със
заболяване и се е наложило търсене на друг експерт, който да се запознае с
делото. Заключението на експертизата е постъпило на 05.06.2020 г.;
предявяване материалите от разследването; с постановление от 02.04.2021 г. е
назначена комплексна СМЕ по писмени данни, заключението по която е
постъпило на 04.06.2021 г.; извършвани са регулярно доклади по чл. 203 и чл.
226 НПК. Срокът на разследване е удължаван няколкократно, последно с 2 м.,
считано от 10.08.2021 г. Съгласно предоставената от следовател Пенчовска
справка основна причина за забавяне разследването по досъдебното
производство е свързано с назначените три комплексни СМЕ, както и
забраната за работа с граждани за периода 16.03.2020 г.-16.05.2020 г.

Сл. д. № 191/2016 г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
2986/2015 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Виляна Порязова.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор от ОП
Пловдив на 08.08.2016 г. срещу НИ, за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1,
т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 НК. С постановление от 09.08.2016 г. на окръжния
прокурор на ОП Пловдив, по искане на наблюдаващия прокурор,
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разследването по досъдебното производство е възложено на следовател от
ОСлО при ОП Пловдив на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е
постъпило в следствения отдел на 09.08.2016 г. и с протокол за избор на
следовател от същата дата на случаен принцип е разпределено на следовател
Александра Бенкова. С постановление от 07.06.2017 г. наказателното
производство по делото е спряно, а с постановление от 17.10.2017 г. е
възобновено. Делото е изискано за проверка от наблюдаващия прокурор на
14.05.2020 г. и е постъпило в ОП Пловдив на 28.05.2020 г. След проучване на
материалите, наблюдаващият прокурор е констатирал значително и
неоснователно забавяне на разследването, особено след възобновяването му.
След 2017 г. ПСД не са извършвани ритмично, проведени са няколко разпити
на свидетели, изискана е банкова и данъчна информация, като след м. 6. 2019
г. разследването буквално е било преустановено. С оглед констатациите, с
постановление от 05.06.2020 г., наблюдаващият прокурор е отстранил
следовател Бенкова от разследването поради това, че е допуснала нарушение
на закона и не може да осигури правилно провеждане на разследването, като е
разпоредил същото да се възложи на друг следовател от същия  следствен
отдел по реда на случайното разпределение. Делото е постъпило в следствения
отдел на 08.06.2020  г.  и с протокол за избор от същата датата е
преразпределено на следовател Порязова. В периода 08.06.2020 г.-29.09.2021
г. по делото са извършени следните ПСД и действия по разследването:
Изискани са и получени множество документи от различни институции;
изискан е сравнителен образец от подписите на свидетели; разпитан е един
свидетел по делото; изготвено е постановление за възлагане провеждането на
разпит на свидетел по делегация, с изпълнител РУ Лом. С оглед назначената
по делото експертиза на в.л. са били предавани допълнително постъпвали
разпити на свидетели, изпълнени по делегация. Съгласно предоставената
справка от следовател Порязова по делото предстои назначаване на
графологическа експертиза, след снемане на сравнителни образци от почерка
и подписа на свидетелка, която към момента не е установена на посочения по
делото адрес; предстои изготвяне на постановление за привличане на
обвиняем; предявяване на материалите и изготвяне на заключително мнение.
Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
01.09.2021 г.

Сл.  д.  № 70/2021г.  по описа на ОСлО при ОП Пловдив,  пр.  пр.  №
2112/2021 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Димитър Ралев.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 18.03.2021 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 343, ал.1, б. „в“, вр. чл. 342,
ал. 1 НК и за престъпление по чл. 123, ал.1 НК. На основание чл. 194, ал.1, т.1
НПК разследването е възложено на следовател от ОСлО при ОП Пловдив.
Делото е постъпило в следствения отдел на 22.03.2021 г. и с протокол за избор
от същата дата на случаен принцип е разпределено на следовател Ралев. В
периода от постъпване на делото до момента на проверката по делото са
извършени следните действия по разследването и ПСД: изискани и получени
са множество документи и справки от различни органи и институции;
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извършени са разпити на седем свидетели; назначена е СМЕ, с постановление
от 01.07.2021 г.; на 05.07.2021 г. досъдебното производство е върнато от
катедра съдебна медицина Пловдив с писмо, в което се иска ексхумация на
трупа на починалия; на 14.09.2021 г. досъдебното производство е изпратено на
наблюдаващия прокурор за проверка; върнато е на 17.09.2021 г., с
постановление на прокурора от същата дата, с което е разпоредено
извършване на изравяне на трупа на починалото лице, в присъствието на
съдебно медицински експерти,  осъществяването на оглед, освидетелстване и
съдебно медицинска експертиза на трупа. В изпълнение на горното,
следовател Ралев е изпратил писмо на 23.09.2021 г. до директора на общинско
предприятие Траурна дейност гр. Пловдив, с искане на информация, която е
получена на същата дата. Разследването се провежда в срок.

Сл. д. № 144/2021г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
6945/2021 г. по описа на РП Пловдив, следовател Благовеста Писанова.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 22.06.2021 г. от
прокурор от РП Пловдив за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 НК. На
основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК е разпоредено разследването да се извърши
от следовател от ОСлО при ОП Пловдив. Делото е постъпило в следствения
отдел на 25.06.2021 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
следовател Писанова. В периода 30.06.2021 до 29.09.2021 г. са извършени
следните следствени действия: Изискана е информация от сектор „Пътна
полиция“ при ОДМВР Пловдив, ДМОС и други институции, част от която е
постъпила; назначена е съдебно техническа експертиза, по която
заключението е представено; изготвено е  постановление за обявяване за ОДИ
за установяване на адрес на едно лице; проведен е разпит на един свидетел;
извършван е доклад. Разследването се провежда в срок.

Сл. д. № 296/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
9866/2020 г. по описа на РП Пловдив, следовател Стефан Герджиков.
Досъдебното производство е започнало на 23.10.2020 г. (ДП 15/2020 г. по
описа на ТО „МРР Тракийска“ гр. Пловдив) за престъпление по чл. 234, ал. 1
НК. С постановление от 30.10.2020 г. на Окръжния прокурор на ОП Пловдив
разследването е възложено на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 на следовател от
ОСлО. Делото е постъпило в следствения отдел на 04.11.2020 г. и с протокол
за избор на случаен принцип е разпределено на следовател Герджиков. В
периода до 29.09.2021 г. са извършени следните действия: назначена е
видеотехническа експертиза; назначена е ФХЕ до митническа лаборатория;
изискана е и получена информация от мобилни оператори; извършени са
разпити на свидетели и очни ставки; назначена е съдебно графическа
експертиза; изготвяни са постановления за възлагане на действия по
делегация. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 23.08.2021 г.

Сл. д. № 249/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
7060/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Иван Ячев. Досъдебното
производство № 326/2020 г.по описа на ИП при ОДМВР Пловдив е било
образувано с постановление от 17.07.2020 г. на РП Пловдив за престъпление
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по чл. 209, ал.1 НК. С постановление от  23.09.2020 г. на окръжния прокурор
на ОП Пловдив разследването по ДП е възложено на основание чл. 194, ал.1, т.
4 НПК на следовател от ОСлО при ОП Пловдив. Делото е постъпило в
следствения отдел на 24.09.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е
разпределено на следовател Ячев. В периода 24.09.2020-29.09.2021 г. са
извършени следните действия: изискани и получени са справки от различни
органи и институции; проведен е разпит на 14 свидетели; назначена е
експертиза. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 16.09.2021 г.

Сл. д. № 241/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
6058/2020 г. по описа на РП Пловдив, следовател Николай Манахилов.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 15.09.2020 г. на
прокурор от РП Пловдив за престъпление по чл. 151, ал.1 НК. На основание
чл. 194, ал.1, т.1а от НПК разследването по делото е възложено на следовател
от ОСлО. Делото е постъпило в следствения отдел на 18.09.2020 г. и с
протокол за избор от същата дата на случаен принцип е разпределен на
следовател Манахилов. В периода 18.09.2020 -29.09.2021 г. са извършени
следните действия: изготвено е постановление за провеждане на ОИМ за
установяване на свидетели; разпитани са по делото 11 свидетели; изготвено е
постановление за назначаване на СМЕ; изготвено е постановление за
назначаване на СППЕ; изготвени искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 НПК; изготвяне на постановление за
привличане на обвиняем и предявяване на обвинение; изготвено е
постановление за назначаване на СППЕ; извършвани са доклади на основание
чл. 203 и чл. 226 НПК. Срокът на разследване е удължаван няколкократно,
последно с два месеца, считано от 14.07.2021 г.

Сл. д. № 142/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
3024/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Дочо Делков.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 15.05.2020 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 и т.7,
вр. чл. 26, ал. 1 НК. С постановление от 22.05.2020 г. на окръжния прокурор на
ОП Пловдив разследването по досъдебното производство е възложено на
следовател в ОСлО. Делото е постъпило в следствения отдел на 26.05.2020 г. и
с протокол за избор от същата дата на случаен принцип е разпределено на
следовател Делков. В периода 26.05.2020 -29.09.2021 г.са извършени следните
действия: изготвени са множество искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 НПК; изискани са справки за наличия на
банкови сметки и сейфове; справки за съдимост; проведени са разпити на
свидетели; възложени и изпълнени са следствени поръчки за разпит на
свидетели по делегация; изготвено е постановление за обявяване на ОДИ.
Разследването се води в срок, който последно е удължен с два месеца, считано
от 15.09.2021 г.

Сл. д. № 185/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
1719/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Ангел Седлоев.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 08.07.2020 г. на
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прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 и т. 7,
вр. чл. 26, ал. 1 НК. С постановление от 09.07.2020 г. на зам. окръжния
прокурор при ОП Пловдив разследването е възложено на основание чл. 194,
ал.1, т.4 НПК на следовател от ОСлО. Делото е постъпило в следствения отдел
на 10.07.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
случаен принцип на следовател Седлоев. В периода 10.07.2020 г. до 29.09.2021
г. са извършени следните действия: изготвени са искания за предоставяне на
сведения и документи на основание чл. 159 НПК; изготвени са постановления
на основание чл. 218 НПК; изисквани са справки и информации от различни
органи и институции; проведен е разпит на осем свидетели по делото;
изготвени и изпълнени следствени поръчки за разпити на свидетели. Срокът
на разследване е удължен, последно с два месеца, считано от 08.09.2021 г.

Сл. д. № 481/2018г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр.
№ 6293/2018 г. по описа на РП Пловдив, следовател
Иван Колев. Досъдебното производство е образувано с постановление от
17.12.2018 г. на прокурор от РП Пловдив за престъпление по чл. 227 б, ал.2,
вр. ал.1 НК. С постановление на зам. окръжен прокурор на ОП Пловдив от
20.12.2018 г. разследването по ДП е възложено на основание чл. 194, ал. 1, т. 4
НПК на следовател от ОСлО. С постановление от 04.01.2021 г. ОП Пловдив е
приела за наблюдение ДП, което да се води за престъпление по чл. 255, ал.1,
т.2 вр. чл. 26, ал.1 НК. Делото е постъпило в следствения отдел на 20.12.2018
г. и с протокол за случаен избор от същата дата е разпределено на следовател
Колев. В периода до 29.09.2021 г. са извършени следните действия: изготвени
са множество искания за предоставяне на сведения и документи на основание
чл. 159 НПК; проведени са разпити на 21 свидетели по делото; изготвено е
постановление за назначаване на ССЕ; изготвени са постановления за
назначаване на две почеркови експертизи; проведени са две очни ставки по
делото; постановление за обявяване на ОДИ; изготвено е постановление за
принудително довеждане; изготвени са следствени поръчки за разпит на
свидетели по делото. Срокът е удължен последно с два месеца, считано от
01.09.2021 г.

Сл. д. № 267/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
3659/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател
Диана Георгиева.  Досъдебното производство е образувано с постановление
на прокурор от ОП Пловдив от 08.10.2020 г. за престъпление по чл. 248а, ал. 2,
вр. ал. 1 НК. С постановление от 12.10.2020 г. на окръжния прокурор на ОП
Пловдив разследването по досъдебното производство е възложено на
основание чл.194,  ал. 1, т. 4 НПК на следовател от ОСлО. Делото е постъпило
в следствения отдел на 13.10.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е
разпределено на следовател Георгиева. По делото са извършени следните
действия: изготвени са постановления на основание чл. 218 НПК /следствени
поръчки за разпит на 14 свидетели/; изготвени са постановления за
назначаване на две почеркови експертизи, които са представени по делото;
изготвени са искания за предоставяне на сведения и документи на основание
чл. 159 НПК; изготвено е постановление за назначаване на агротехническа
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експертиза, представена по делото; извършвани са доклади по реда на чл. 203
и чл. 226 НПК. Срокът на разследване е удължен последно с два месеца,
считано от 08.08.2021 г.

Сл. д. № 20/2018г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
5446/2017 г. по описа на РП Пловдив, следовател Ангелина Пенева.
Досъдебното производство е започнало на 01.07.2017 г. на основание чл. 212,
ал. 3 НПК от ИП при ОДМВР Пловдив за престъпление чл. 202, ал. 2, т. 1, вр.
чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК. С постановление от 23.01.2018 г. на окръжния
прокурор на ОП Пловдив, разследването е възложено на следовател на
основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК . С постановление от 22.03.2019 г. прокурор
от РП Пловдив е отделил от досъдебното производство сл.д. № 20/2018 г., като
е разпоредил да бъдат обособени в отделно досъдебно производство и да се
докладват на административния ръководител на РП Пловдив, за преценка за
изготвяне на предложение до административния ръководител на ОП Пловдив,
за възлагане на разследването на следовател от ОСлО при ОП Пловдив.
Отделените материали са заведени  като пр. пр. № 2552/2019 г. по описа на РП
Пловдив и делото се води за престъпление по чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК. С
постановление на окръжния прокурор на ОП Пловдив от 29.03.2019 г.
разследването по досъдебното производство е възложено на следовател от
ОСлО при ОП Пловдив на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК, където е
образувано сл. д. № 117/2019 г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив. Делото е
постъпило в следствения отдел на 29.03.2019 г. и с протокол за определен
избор от същата дата е разпределено на следовател Пенева. С постановление
от 19.05.2020 г. на прокурор при РП Пловдив наказателните производства по
сл.д. № 20/2018 г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив (пр.пр. № 5446/2017 г.
по описа на РП Пловдив) и сл. дело № 117/2019 г. по описа на ОСлС при ОП
Пловдив (пр.пр. № 2552/2019 г. по описа на РП Пловдив) са обединени в едно
наказателно производство, което се води под сл.д. № 20/2018 г. по описа на
ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. № 5446/2017 г. по описа на РП Пловдив за
престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК. По делото
са извършени следните действия: В периода м. април- м. октомври 2018 г. са
разпитани 23 лица, в качеството на свидетели по делото; С протоколи за
доброволно предаване към документите по делото са приобщени копия от
инкриминираните документи. С постановление от 25.03.2019 г. на РП Пловдив
са отделени материали от  ДП № 20/2018 г.  и е образувано ДП № 117/2019 г.
по описа на ОСлО към ОП Пловдив, като материалите са изпратени в
следствения отдел,  с писмо от 25.03.2019 г. С постановление от 25.06.2019 г. е
назначена графическа експертиза, заключението по която е представено на
16.07.2019 г.; С постановление от 05.02.2020 г. е назначена повторна тройна
графическа експертиза, като е определен срок за представяне на заключението
30.03.2020 г. Заключението е получено на 19.05.2020 г.;  На 16.03.2020 г. е
извършен разпит на свидетел. С постановление  от 19.05.2020 г. на РП
Пловдив ДП № 117/2019 г. по описа на ОСлО към ОП Пловдив е обединено с
ДП № 20/2018 г. по описа на ОСлО Пловдив. На 10.09.2020 г. е разпитан един
свидетел; Изготвено е постановление за привличане на обвиняем и
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провеждане на доклад на основание чл. 225 НПК; Изискани са и получени
документи. Срокът на разследване е удължен последно с два месеца, считано
от 01.08.2021 г.

Сл. д. № 176/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
1749/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Валентина Иванова.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 29.06.2020 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 123, ал.1 НК и на основание
чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК е възложено разследването да се извърши от
следовател от ОСлО при ОП Пловдив. Делото е постъпило в следствения
отдел на 30.06.2020 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
следовател Иванова. Изготвени са искания за предоставяне на сведения и
документи на основание чл. 159 НПК. Проведен е разпит на седем свидетели
по делото. Изготвени са следствени поръчки до РУ Чирпан, РУП Асеновград,
СлО към СГП за разпит на свидетели. Срокът на разследване е удължаван
последно с два месеца, считано от 29.08.2021 г.

Сл. д. № 114/2021г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
3299/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Александра Ножарова.
Досъдебното производство е започнало на 02.05.2021 г. на основание чл. 212,
ал. 2 НПК  за престъпление по чл. 123, ал. 1НК и е възложено на младши
следовател Ножарова, с протокол за определен избор от 05.05.2021 г. По
делото е назначена СМЕ. Извършен е оглед на труп. Проведен е разпит на
десет свидетели по делото. На 22.06.2021 г. е изготвено постановление за
назначаване на съдебно химическа експертиза, която е изготвена и
предоставена на 30.06.2021 г. На 14.07.2021 г. е изготвено постановление за
назначаване на СТЕ, заключението по която е представено на 29.09.2021 г.
Изготвени са искания за предоставяне на сведения и документи на основание
чл. 159 НПК. Срокът на разследване удължен, последно с два месеца, считано
от 02.09.2021 г.

Сл. д. № 213/2021г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
7904/2021 г. по описа на РП Пловдив, следовател Раден Заимов.
Досъдебното производство е образувано  с постановление на прокурор при РП
Пловдив,  ТО Асеновград  за престъпление по чл.  270,  ал.1  НК (  ДП №
488/2021 г. по описа на РУ Асеновград). С постановление от 20.09.2021 г. на
административния ръководител на ОП Пловдив разследването по делото е
възложено на следовател от ОСлО на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК.
Делото е постъпило в  следствения отдел на 23.09.2021 г. и с протокол за
избор от същата дата на случаен принцип е възложено на младши следовател
Заимов. По делото на 24.09.2021 г. е изготвена следствена поръчка до ОСлО
към ОП Смолян за провеждане на разпит на свидетел. На 27.09.2021 г. са
разпитани седем свидетели по делото. На 28.09.2021 г. е разпитан един
свидетел. Изготвени са искания на основание чл. 159, ал. 1 НПК.

Сл. д. № 193/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
5170/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Атанас Николов.
Досъдебното производство е започнало на 16.07.2020 г. на основание чл. 212,
ал. 3 НПК от следовател от ОСлО за престъпление по чл. 123, ал. 1 НК и с
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протокол за определен избор от същата дата е възложено на следовател
Николов. На 16.07.2020 г. е извършен оглед на труп. Изготвено е
постановление за изземване на медицинска документация от болници в
Пловдив и Карлово, която е иззета и приложена по делото. През м. юли 2020 г.
е назначена тройна СМЕ на труп. В периода м. 09.2020 г.-02.2021 г. са
разпитани свидетели от гр.  Пловдив и гр.  Карлово.   През м.  02.2021  г.  е
назначена тройна СМЕ. Изисквани са справки и информация. Изпратени са по
делегация 4 броя разпити за запознаване с правата на пострадал и връчване на
протокол за уведомяване на пострадал от престъпление. Срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано от 16.09.2021 г.

Сл. д. № 187/2021г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
3790/2021 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Александра Бенкова.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор от ОП
Пловдив от 03.08.2021  г. за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26 ал.1 НК.
С постановление от 05.08.2021 г. на административния ръководител на ОП
Пловдив делото е възложено на следовател от ОСлО при ОП Пловдив на
основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в следствения отдел на
06.08.2021 г. и с протокол за избор от същата дата е възложено на следовател
Бенкова. На 23.08.2021 г. е проведен разпит на пострадал. Изготвени са
искания за предоставяне на справки до ГРАО, ЦКБ АД и до работодател. На
29.09.2021 г. следовател Бенкова е изготвила предложение за удължаване
срока на разследване до наблюдаващия прокурор.

Сл.  д.  № 49/2021г.  по описа на ОСлО при ОП Пловдив,  пр.  пр.  №
1605/2021 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Кръстина Димитрова.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 01.03.2021 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 123, ал.  1 НК и на основание
чл. 194, ал. 1, т. 1 НК е възложено на следовател от ОСлО при ОП Пловдив.
Делото е постъпило в следствения отдел на 02.03.2021 г. и с протокол за избор
от същата дата на случаен принцип е разпределено на следовател Димитрова.
По делото е проведен разпит на шестнадесет свидетели. Възложена е
следствена поръчка за разпит на свидетел до следствения отдел при СГП.
Изготвени са искания за предоставяне на сведения и документи на основание
чл. 159 НПК. На 17.08.2021 г. е изготвено постановление за назначаване на
почеркова експертиза, която е изготвена и предоставена на 17.09.2021 г.
Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от 02.09.2021 г.

Сл. д. № 180/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
4827/2020 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Васил Генов.
Досъдебното производство е започнало на 01.07.2020 г. по реда на чл. 212, ал.
3 НПК за престъпление по чл. 123, ал. 1 НК  и  с протокол за определен избор
от 02.07.2020 г е възложено на следовател Генов, по дежурство. На същата
дата е изготвено постановление за назначаване на съдебно медицинска
експертиза - аутопсия. На 03.07.2020 г. са изготвени постановления  за
назначаване на съдебно- химически експертизи, заключението по които са
постъпили на 23.07.2020 г. Проведен е разпит на девет свидетели. Изготвени
са искания за предоставяне на сведения и документи на основание чл. 159
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НПК. С постановление от 21.10.2020 г. е назначена психиатрична експертиза,
заключението по която е представено на 07.12.2020 г. С постановление от
17.12.2020 г. е назначена експертиза по охрана на труда, чието заключение е
представено на 14.01.2021 г. Изготвени са постановления за привличане в
качеството на обвиняем, които са докладвани на наблюдаващия прокурор по
реда на чл. 219 НПК. На 30.03.2021 г. е предявено обвинение и е извършен
разпит на обвиняем. На 14.04.2021 г. отново е предявено обвинение и е
извършен разпит на обвиняем. На 12.05.2021 г. са предявени материалите от
разследването. С постановление от 02.06.2021 г. е назначена съдебно
графологическа експертиза, която е изготвена и предоставена на 17.06.2021 г.
На 19.07.2021 г. отново е извършено предявяване на материалите от
разследването. Срокът на разследване е удължен последно с два месеца,
считано от 01.09.2021 г.

Сл. д. № 127/2019 г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
2513/2019 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Веселка Маринова.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 03.04.2019 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 6 и т. 7,
вр. чл. 26, ал. 1 НК.  С постановление от 09.04.2019 г. на окръжния прокурор
на ОП Пловдив, разследването по досъдебното производство е възложено на
следовател от ОСлО при ОП Пловдив, на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК.
Делото е постъпило в следствения отдел на 10.04.2019 г. и с протокол за избор
от същата дата на случаен принцип е разпределено на следовател Маринова.
По делото са извършени следните действия: разпити на множество свидетели;
изготвени са постановления за възлагане на действия по разследването до
ОСлО към ОП Монтана, ОСлО към ОП Перник, ОСлО към СГП, ОСлО към
ОП Пазарджик и  ОСлО към ОП София; назначена е съдебно счетоводна
експертиза; изготвени са искания за предоставяне на сведения и  документи на
основание чл. 159 НПК. Към момента на проверката е изготвен проект за
обвинение, който предстои да бъде изпратен на наблюдаващия прокурор за
съгласуване. Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от
05.08.2021 г.

Сл. д. № 137/2021г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
4420/2021 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Филип Георгиев.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 16.06.2021 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 282, ал. 1 НК и на основание
чл. 194, ал. 1, т. 2 НК е възложено на следовател от ОСлО при ОП Пловдив.
Делото е постъпило в следствения отдел на 16.06.2021 г. и с протокол за
определен избор от същата дата е възложено на следовател Георгиев.
Извършен е разпит на седемнадесет свидетели по делото. С постановление от
13.07.2021 г. е назначена видео-техническа и лицево-идентификационна
експертиза, която е изготвена и приложена по досъдебното производство.
Изготвени са искания за предоставяне на информация и сведения на основание
чл. 159 НПК. Изготвени са предложения до ОП Пловдив за внасяне на искания
до ОС Пловдив на основание чл. 159а, ал.1 НПК, за предоставяне на данни.
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Извършени са огледи на веществени доказателства. Срокът на разследване е
удължен с два месеца, считано от 16.08.2021 г.

Сл. д. № 113/2016г. по описа на ОСлО при ОП Пловдив, пр. пр. №
5676/2016 г. по описа на ОП Пловдив, следовател Васка Карабойчева.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 06.07.2016 г. на
прокурор от ОП Пловдив за престъпление по чл. 249, ал. 1 НК и с
постановление от 07.07.2016 г. на административния ръководител на ОП
Пловдив, на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НК, е възложено на следовател от
ОСлО при ОП Пловдив. Делото е постъпило в следствения отдел на 08.07.2016
г. и с протокол за избор от същата дата на случаен принцип е разпределено на
следовател Карабойчева. По делото са извършени множество разпити на
свидетели. Възложени са следствени поръчки за разпит на свидетели до ОСлО
при СГП и ОСлО при ОП Враца. Изготвено е предложение за МПП до
Република Италия, Република Франция, Велико Херцогство Люксембург и
Кралство Белгия на основание чл. 471, ал. 2, т. 3 и  т. 4 НПК. С постановление
на наблюдаващия прокурор от 14.11.2017 г. делото е спряно и с постановление
от 29.01.2018 г. е възобновено. С постановление от 23.03.2018 г. делото е
спряно и с постановление от 08.11.2019 г. е възобновено. Изготвени са
искания за предоставяне на информация и сведения на основание чл. 159
НПК.  С постановление от 13.11.2020 г. производството по делото е спряно и с
постановление от 12.08.2021 г. е възобновено. Срокът на разследване е
удължен, последно с два месеца, считано от 11.08.2021 г.

Към момента на проверката следовател Ч. Киров и следовател Р.
Лозанова са в платен годишен отпуск, а следовател М. Иванова е в отпуск по
болест. Следователи П. Пенчев и С. Пенчева са с месторабота ТО Карлово.

По всички проверени следствени дела разследването се провежда в
законоустановения и удължен срок. Констатациите на проверяващия екип
са, че следователите в ОП Пловдив своевременно изпълняват указанията на
наблюдаващите прокурори. В предложенията за удължаване на срока на
разследването подробно се описват извършените до момента действия и
предстоящите такива. Към момента на проверката се установи, че
ритмично се провеждат необходимите действия по разследването на делата
за разкриване на обективната истина.

5. ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛЕГАЦИЯ

През 2020 г. –делегации -535, европейски заповеди за разследване – 34
броя.

През 2019 г. –делегации -456, европейски заповеди за разследване – 30
броя.

Възложените делегации и ЕЗР се изпълняват, спрямо указаните срокове в
постановленията.
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6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ ДП

Брой на спрените ДП
-за 2020 г.- 188 бр.
-за 2019 г.- 206 бр.

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК  (през 2020 г.- 36, през 2019 г.-
26)

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК  (през 2020 г.- 43, през 2019 г.-
73);

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК  (през 2020 г.- 109, през 2019 г.-
107);

- от тях новообразувани през периода-/през 2020г.-97, през 2019 г.- 41/
- от тях образувани през предходни периоди /през 2020г.-91, през 2019 г.

- 165/

7. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

За съхраняване на веществените доказателства има обособени две
помещения в сградата на ул. „Петко Д. Петков“ № 9 и в сградата на пл.
„Съединение“ № 3. За тях отговаря  съдебен деловодител в ОСлО при ОП
Пловдив, определен със заповед на административния ръководител за
завеждащ склад ВД. Веществените доказателства се описват в регистрационен
дневник на ВД, съдържащ следните графи: № по ред; дата на завеждане; № на
ДП; № и дата на протокола за съответното действие по разследването; трите
имена и длъжността на лицето, което е съставило протокола; прието ВД –
пълно описание на ВД; подпис на прокурора или следователя. Веществените
доказателства се предават с приемо-предавателен протокол.

Окръжна прокуратура Пловдив има сключен договор с обслужващата
банка за ползване на банков сейф с цел съхраняване на пари и ценности,
иззети и приобщени като веществени доказателства. Достъп до банковия сейф
е предоставен единствено на служителя, определен за завеждащ склад ВД.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период, се извършва в пълно
съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

ИЗВОДИ:

Водените в ОСлО към ОП Пловдив книги, регистри и дневници
съдържат нужната информация, което спомага за по-добра организация на
дейността по разследване.



Onuceauemo, cbxpaHeHuemo, gpbulaHemo yHuu4oucaBaHemo
6el4ecmaeHume ooKa3ameJtcmBa 3a npooepflaaHun nepuod, ce us6bput6a 6 nbrHo
cbomaemcmrue c pa3noped6ume ua deilcmnaqufl IIAIIPE.

IIo GcuuKu nponepeHu cnedcmeeuu dena pascnedeaHemo ce npoeecrcda e
3aKoHoycmQHo9eHufl u ydoncrceH cpoK. Koucmamaquume Ha npo6epn6au4un eKun
cQ, qe cnedoeamerume e OII Ilnoedue cBoenpeMeHHo u3n'bJtHflnam yKqsaHunme Ha
wa6nrcdaeau4ume npoKypopu. B npednocrceHuflma sa yduncrcanaHe Ha cpoKa Ha
pascnedeaHemo nodpo6uo ce onuc*am usrbputeHume do uoueuma deilcmrufl u
npedcmonu4ume maKunq. Rou 14o14eHme Ha npolepKama ce ycmaHonu, ve
puml4uaHo ce npoeecrcdam ueo6xoduuume dettcmeun no pascnedeaHemo Ha
denama 3a pa3Kpu6aHe ua o6ercmunHama ucmuHa.

Ergenan[sp or Arra Aa ce u3rrpartt Ha aAMr{Hucrpurr4BHnfl pbKoBoAr{TeJr Ha
Orprxna [poKyparypa llrron4ran, rcofiro Aa 3arro3Hae rrpoKypopure u
cJIeAoBareJIVTe or OII flnonglan c pe3ynrarvrre or rl3BbprrreHara KoMrrJreKcHa
IrnaHoBa rrpoBepKa.

Ha ocHosanvre ul. 58, ast.3 or 3arona 3a cbAe6rtara BJracr, n 7-4neneH cpoK
or BpbrIBaHe Ha HacrotlrlI4q Arcr 3a pe3ynrarlr or r,r3BbplrreHa npoBepKa, MoraT Aa
6r4ar HanpaBeHr4 Bb3paxennfl npeA rJraBHLrs rrHcneKTop.

Arrrr Aa ce LI3[parLI Ha eneKTpoHeH Hocr,rreJr na Bucurus. cr1e6eH cbBer, 3a
cBeAeHlre.

Erseunlxp or Arra Aa ce Ia3rlparr.r Ha eJreKTpoHeH HocLrreJr Ha rJraBHrrt
rrpoKypop na Peny6JrlrKa Furaprax, 3a cBeAeHLre.

Ersenaunxp or Arra Aa ce Ll3rlparlr Ha eneKTpoHeH HocrrreJr Ha AlrpeKTopa Ha
HCIC,3a cBeAeHr,re.

Ex:eunnap or Arra Ia ce
aAMr4HLrCTpATLrBHLrfl. pbKOBOALrTen Ha

CBC,IIEHI'IC.

r{3rIpaTI{ Ha eneKTpoHeH Hocr{TeJr Ha

AnenarusHa rrpoKyparypa lllon4un, :a

TIPI4JIOXEHI{E:

1. 3anonel J\b fIfI-21-40117.09.2021r. Ha rJraBHLrr rrHcrreKrop na I,IBCC.
2.[oxtagu, clpaBKLI, LI3BaAKI4 or perracrpr,r, Korrrrr or 3arroBeAr4,

rlpoKypopcKll aKToBg Ia AP. MarepkraJrrr, [peAMer Ha aHarrtr3 s AKra 3a pe3ynrarr{.

 IIHCIIEKTOP:


