
PETIYE JII4KA Eb JITAPI4fl

TTHCIIEKTOPAT KbM BI'TCruI4 fl Ch.ilEEEH CbBET

rp. CoSur 1000, yr. ,,feopr BaruunrroH" J\! 17, ren; 02 9057502, Saxc: 02 9057503

,,. nn]l 
l.:e1...1 I

Aara: .{).G., :1" A." X,n.24 r-

fIPOBEPKA
IIA I,IHCTIEKTOPATA KbM BI4CIIII{.fl CbNEEEH CbBET

AKT

3A PB3YJITATI,I OT I{3BbPIIIEHA IIJIAHOBA IIPOBEPKA
IIO 3AIIOBEI J\b IIII-21-43104.10.2021r. HA IJIABHILf, I,IHCfIEKTOP

oKP blItHA frP oKyPATypA rrA3ApAXtr4K



2

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2021 г. и заповед № ПП-21-43/04.10.2021
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 Пазарджик е извършена
от Инспектората към ВСС през 2017 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 Пазарджик за
2019 г. и 2020 г., на предоставените от Окръжна прокуратура Пазарджик 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 Пазарджик. 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 Пазарджик /ОП
Пазарджик/

2. Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура Пазарджик /ОСлО към ОП Пазарджик/
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ЧАСТ ПЪРВА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

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: - към 01.01.2019 г. утвърдената щатна численост е

била 11 прокурори, от тях:
- работили през годината – 10 прокурора;
- отсъствали за повече от 1 месец -  няма
- незаети щатни бройки за прокурори- 1 щ.бр.

През 2020г.
Общ брой прокурори: - към 01.01.2020 г. утвърдената щатна численост е

била 11 прокурори, от тях:
 - работили през годината – 9 прокурора;
- отсъствали за повече от 1 месец - няма.
- незаети щатни бройки за прокурори- 1 щ.бр.
С Решение по протокол № 37 от 04.12.2019 г. на  Пленума на  ВСС от

06.01.2020 г. един прокурор е повишен в длъжност прокурор във ВКП.  С
Решение по Протокол № 4 от 20.02.2020 г.  на Пленума  на ВСС е съкратена
свободната длъжност – „прокурор“ и така щата на ОП Пазарджик е намален на
10 длъжности за прокурори, от които 1 длъжност за административен
ръководител, 2 за заместници на Административния ръководител и 7 за
прокурори.

В края на 2020 г. утвърдената щатна численост на Окръжна прокуратура
Пазарджик е 10 прокурора.
        -  от тях работили през годината – 9 прокурора;

- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец –няма ;
- незаети щатни бройки за прокурори към 31.12.2020 г. – 1 щ. бр. за

длъжността  „Заместник на административния ръководител“.

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

Административното ръководство в Окръжна прокуратура Пазарджик се
осъществява от административен ръководител и един заместник на
административния ръководител.

За времето, през което административните  ръководители са в платен
годишен отпуск, отпуск по болест, или командировка, тези функции се възлагат
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със заповед и на други  прокурори от ОП Пазарджик, определени по
старшинство.

 Администрация

През 2019 г. общият броя на съдебните служители в ОП Пазарджик, по
утвърден щат е 30, като всички щатни бройки са били заети.

През 2020 г. общият броя на съдебните служители в ОП Пазарджик, по
утвърден щат е 30, които към началото на годината са били заети. На 07.12.2020
г. е пенсиониран съдебен служител на длъжността „Завеждащ служба РКИ“ в
ОП Пазарджик и на негово място, считано от същата дата, е преназначен друг
служител от длъжността съдебен секретар.  В края на годината общият брой по
утвърдения щат на съдебните служители в Окръжна прокуратура Пазарджик  е
30, като  заетите щатни бройки са 29. Една щатна длъжност за съдебен секретар
в ОП Пазарджик е незаета.

4. Материална база и техническа обезпеченост

Окръжна прокуратура Пазарджик се помещава в сградата на Съдебната
палата Пазарджик и заема трети и част от втори етаж. Окръжна прокуратура
Пазарджик е технически обезпечена с необходимия брои компютри, принтери и
копирни устройства.

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 Пазарджик се водят общо 25 броя регистри.

5.1.1. От тях:

водени на основание Правилника за администрацията на
прокуратурата на Република България – 17 бр.

ü Входящ регистър ЕДСД и азбучник към входящия регистър;
ü Изходящ регистър;
ü Описна книга на досъдебните производства – дознания, следствени дела,
на бързи и незабавни производства;
ü Азбучник на описна книга на досъдебните производства;
ü Книга за паркетните дела;
ü Книга за споразуменията;
ü Книга за постановленията по чл. 78А от НК;
ü Азбучник на обвиняемите лица;
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ü Специален дневник за веществените доказателства;
ü Регистрационен дневник на веществените доказателства;
ü Книга за присъдите и азбучник на присъдите;
ü Книга за задържаните лица;
ü Регистър Заповеди ръководна дейност;
ü Регистър Заповеди за личен състав;
ü Разносни книги /обикновена поща, препоръчана поща, вътрешна поща/;
ü Архивна книга;
ü Регистри в регистратура за класифицирана информация, съгласно Раздел
ІV от ППЗЗКИ и номенклатурен списък рег. № 152/05.12.2008 г.;

водени по указание на ВКП –  5 броя;
ü Регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятия,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи по реда на чл.
159а, ал.1 от НПК;
ü Регистър веществени доказателства МПС;
ü Азбучник на лица с взета МНО „Подписка“ и „Домашен арест“;
ü Регистър на дисциплинарните производства на магистрати;
ü Регистър на лицата срещу които се водят две и повече НП.

водени по собствена преценка –3 броя.
ü Дневник на критичните публикации;
ü Книга за исканията за чл. 72 НПК;
ü Дневник международна правна помощ и ЕЗА.

5.1.2. От тях:
водени на хартиен носител – 22 броя;

          Входящ регистър ЕДСД и азбучник към входящия регистър; Изходящ
регистър; Описна книга на досъдебните производства – дознания, следствени
дела, на бързи и незабавни производства; Азбучник на описна книга на
досъдебните производства; Книга за паркетните дела; Книга за споразуменията;
Книга за постановленията по чл. 78А от НК; Азбучник на обвиняемите лица;
Специален дневник за веществените доказателства; Регистрационен дневник на
веществените доказателства; Книга за присъдите и азбучник на присъдите;
Книга за задържаните лица; Регистър Заповеди Ръководна дейност; Регистър
Заповеди за личен състав; Разносни книги /обикновена поща, препоръчана поща,
вътрешна поща/; Регистри в регистратура за класифицирана информация,
съгласно Раздел ІV от ППЗЗКИ и номенклатурен списък рег.№ 152/05.12.2008 г.;
Регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК;
Азбучник на лица с взета МНО „Подписка“ и „Домашен арест“; Регистър на
дисциплинарните производства на магистрати; Дневник на Критичните
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публикации; Дневник международна правна помощ и ЕЗА;  Книга за исканията
за чл. 72 от НПК;

водени на електронен носител – 3 броя.
-Регистър на лицата срещу които се водят две и повече НП;
- Регистър на веществени доказателства МПС;
- Архивна книга;

Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се проследи при
извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.
Установи се, че същите се водят добре и отговарят на изискванията на
ПАПРБ и съответните указания на ВКП.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Воденето на статистиката се извършва, съобразно Указание  за
организация  на  информационната  дейност на  ПРБ,  утвърдено  от  главния
прокурор  със   Заповед  № ЛС-1989  от  30.05.2014 г.,  изменено  със  Заповед  №
РД-02-27  от  21.11.2017 г. и Заповед № РД-02-17/27.06.2019 г. на Главния
прокурор.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

В Окръжна прокуратура Пазарджик се използват следните правни,
деловодни и счетоводни програми:

- правни програми - „АПИС“;
- деловодни програми - от тях предоставени от ВКП или други органи,

или самостоятелно създадени.
предоставени от ГП:

- Унифицирана информационна система УИС- 3 на ПРБ;
закупени програмни продукти:

6. СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.

Случайното разпределение на преписките и делата в Окръжна прокуратура
Пазарджик се осъществява чрез модула за случайно разпределение на УИС-3.

Организацията по определяне на групите за разпределение на
новозаведените преписки и дела, типа на тези преписките, съставът, процентните
натоварвания на прокурорите от ОП Пазарджик в определените групи, както и
кои служители да извършват разпределението в УИС, се създава със заповеди на
административния ръководител на ОП Пазарджик.
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Всички преписки и досъдебни производства, разпределяни на принципа на
случайния подбор, се подписват с електронен подпис от определените
служители.

Поддържа се архив от общи протоколи за деня, подписани от
административния ръководител. Поддържа се електронно копие от общите
протоколи за деня, подписани от административния ръководител, до които имат
достъп всички прокурори от ОП-Пазарджик.

Към момента на проверката в ОП Пазарджик преписките и досъдебните
производства се разпределят, съобразно Заповед ОП № 58/01.07.2021г. на
административния ръководител на ОП Пазарджик. С нея са определени групите
преписки, прокурорите в отделните групи и процента натовареност на всеки
прокурор, както следва:

Първа група „Преписки“; Втора група „Преписки със значителна
/висока/ фактическа и правна сложност, с три категории: Първа категория:
„Тежки криминални престъпления“, Втора категория: „Корупционни
престъпления. Престъпления против стопанството. Длъжностни престъпления.“,
Трета категория: „Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната система“; Трета група „Досъдебни производства“, с четири
категории: Първа категория: „Тежки криминални престъпления“, Втора
категория: „Корупционни престъпления. Престъпления против стопанството.
Длъжностни престъпления.“, Трета категория: „Престъпления против
финансовата, данъчната и осигурителната система“, Четвърта категория:
„Други“; Четвърта група „Инстанционен контрол и произнасяния по
отводи/самоотводи“; Пета група „Изпълнение на наказанията“; Шеста
група „Надзор за законност и административно-съдебен надзор“; Седма
група „Международно правно сътрудничество“; Осма група „Гражданско-
съдебен надзор“; Девета група „Наказателно-съдебен надзор“; Десета група
„Група за изпълнение на указанията на главния прокурор“.
Административният ръководител участва в Първа група,  Втора група,  Трета
група, Четвърта група, Седма група и Десета група със 75% натовареност. Зам.
административният ръководител Т. Мадина, участва в Първа група, Втора група,
Трета група, Четвърта група и Девета група с 90% натовареност, а в Пета група
и Десета група със 100% натовареност.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение на преписките и делата. Издаваните заповеди на
административния ръководител 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. на
главния прокурор на РБ.
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7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.

Съгласно предоставената справка от ОП Пазарджик, през 2020 г. средната
натовареност на прокурор, съгласно Указание на ПРБ е 739.4 бр. а за 2019 г.  е
681,02 бр.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

В Окръжна прокуратура Пазарджик се изготвят тримесечни, шестмесечни,
деветмесечни и годишни отчети, шестмесечни анализи на върнатите за
доразследване дела, както и на постановените оправдателни присъди,
ежемесечни справки и Годишен доклад за дейността на прокуратурата.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от административния
ръководител.

През проверявания период административният ръководител на ОП
Пазарджик не е налагал на наказания по чл. 311, т. 1 ЗСВ, както и не е изготвял
предложения за поощрения, както и предложения за налагане  на дисциплинарни
наказания по чл. 312, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ.

По предложение на административния ръководител на АП Пловдив, с
Решение по протокол № 32 от 30.10.2019 г. ПК на ВСС на основание чл. 327, ал.
2 от ЗСВ обръща внимание на Васил Малинов – административен ръководител
на ОП Пазарджик.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

С Разпореждане ОП № 18 от 24.03.2017 г. на Окръжен прокурор е
регламентиран/актуализиран реда по съхранение на веществените доказателства
в ОП Пазарджик.

 Веществените доказателства се съхраняват в специално помещение, от
завеждащ склада за веществени доказателства. Води се регистър на веществените
доказателства. Като приложение към Регистъра се съхраняват копия от всички
документи, с които се разпорежда движението на ВД (присъди, определения,
споразумения на съответния съд, както и постановления на съответната
прокуратура, свързани с постъпване, предаване, унищожаване или връщане на
съответното ВД ).

С Разпореждане ОП № 21 от 24.03.2017 г. на административния ръководител
е определена постоянна комисия за унищожаване на веществени доказателства в
ОП Пазарджик.

Във връзка със съхранението на ВД-пари и ценности, на основание
сключен договор, ОП Пазарджик ползва под наем сейф /банкова касета/ в
обществения трезор на Банка ДСК Пазарджик.
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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 Пазарджик 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.

за 2020 г. - 73 бр. и за 2019 г. – 73 бр.

По указание на главния прокурор:

- 24 бр. за 2020 г.

- 30 бр. за 2019 г.

По собствена преценка:

- 49 бр. за 2020 г.

- 43 бр.  за 2019 г.

Издадените заповеди и разпореждания на административния ръководител
се свеждат до знанието на магистратите и съдебните служители по начин,
описан в самата заповед, преимуществено по ел. поща.

12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

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

На Окръжна прокуратура Пазарджик през отчетния период са извършени
проверки, както следва:

В изпълнение на пункт VII на Заповед АП № 23/15.02.2019г. на
апелативния прокурор на АП Пловдив е разпоредено извършването на проверка
на делата, от образуването на които към 31.03.2019г. е изтекъл период над 3
години и на всички спрени дела срещу известен извършител, с изтекъл три
годишен период от образуването им към 31.03.2019г.

Със Заповед АП № 24/15.02.2019 г. на апелативния прокурор на АП
Пловдив е разпоредена проверка на неприключилите досъдебни производства
срещу лица с три и повече дела за периода 20.10.2018г. – 28.01.2019г.,
наблюдавани в съдебния район на ОП Пазарджик.

Извършена е и тематична проверка от АП Пловдив на всички възложени
предварителни проверки по реда на чл.145,ал.2  от ЗСВ, относно срочност на
възлагане и срочност на решаване от прокурор.
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Със Заповед АП № 29/11.03.2019 г. на апелативния прокурор на АП
Пловдив е извършена тематична проверка на върнатите от съда дела през 2018 г.
в ОП Пазарджик.

Със Заповед АП № 33/11.03.2019 г.  на апелативния прокурор на АП
Пловдив, е разпоредена проверка на дела, образувани през 2018 г. по текстове,
включени в Единния каталог за корупционни престъпления, утвърден със
Заповед ЛС №726/18.02.2014 г. на Главен прокурор.

Със Заповед АП № 50/31.05.2019г.  на апелативния прокурор на АП
Пловдив е разпоредена проверка на неприключилите досъдебни производства
срещу лица с три и повече дела за периода юни 2019г. – септември 2019г.,
наблюдавани в съдебния район на Окръжна прокуратура Пазарджик.

В изпълнение на Заповед АП № 38 от 18.05.2020 г. на И.Ф.
административен ръководител – Апелативен прокурор на АП Пловдив, на
Окръжна прокуратура Пазарджик и на районните прокуратури от региона е
извършена проверка на ДП, образувани през 2019 год.,  по текстове включени в
Каталога за корупционни престъпления.

В изпълнение на  Раздел II, т. 8 на Заповед АП № 19/15.03.2019 г. на
апелативния прокурор на АП Пловдив е извършена проверка на всички дела на
производство (срещу известен и неизвестен извършител) от образуването на
които, към 30.09.2020 г. е изтекъл срок над 3 години от образуването им, както и
на всички спрени дела срещу известен извършител с изтекъл три годишен период
от образуването им към 30.09.2020 г.

В изпълнение на Заповед  № РД 04-22/21.01.2020 г. на главния прокурор на
Република България и Заповед АП № 9/24.01.2020 г. на апелативния прокурор на
АП Пловдив са извършвани проверки относно неприключилите досъдебни
производства срещу лица с две и повече дела, наблюдавани в съдебния район на
Окръжна прокуратура Пазарджик и прокуратурите от съдебния район.

Прокурорите са запознавани с констатациите в изготвените доклади и са
предприети своевременни мерки за преодоляване на констатираните слабости.

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

През 2020 г., магистратите от Пазарджишкия съдебен регион са взели
участие в обучения на теми: „Прилагане на Закона за признаване, изпълнение и
изпращане на съдебни актове, за налагане на наказание „лишаване от свобода“,
или на мерки, включващи лишаване от свобода; “Връчване на съдебни книжа и
събиране на доказателства в чужбина“ – проведено в Любляна – Словения, с
участие на следовател от ОСлО при ОП Пазарджик;

Съдебните служители са участвали в 4 бр. семинарни обучения,
организирани от ВКП.  Предвид настъпилата епидемиологична обстановка, след
13.03.2020 г. са организирани от НИП и проведени още 3 онлайн обучения за
съдебни служители.
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През 2019 г., магистратите от Пазарджишкия съдебен регион са взели
участие в общо 21 семинара, организирани от ВКП – София, по утвърдения
обучителен календар за вътрешно – ведомствено обучение в ПРБ, от АП –
Пловдив, НИП – София, от Окръжен съд Пазарджик със съдействието на НИП,
от Фонд ИГА, както и в обучения в чужбина, организирани от НИП по проект на
„Европейската мрежа за съдебно обучение - EMCO“ – място на провеждане
Литва.

Съдебни служители са участвали в 12 обучителни мероприятия,
организирани от ПРБ, НИП и Апелативна прокуратура Пловдив.

Съгласно предоставената от ОП Пазарджик справка, съобразно
професионалната квалификация и индивидуалните потребности и интереси, е
предоставена възможността на всеки магистрат и съдебен служител да
участва в обучителни форми, организирани от ВСС, ВКП, НИП и други
институции.

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. - 789 /през 2019 г. -
870/.

От тях през 2020 г.:
- новообразувани – 639 /през 2019 г. - 706/;
- образувани в предходни периоди: през 2020 г. - 150 / през 2019 г. – 164/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка през 2020 г. –
109 броя, /през 2019 г. – 88/.

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка. Съгласно предоставената от ОП Пазарджик справка,
през 2019г. и 2020г. няма такива преписки. В хода на проверката беше
предоставена една такава преписка, по която лично наблюдаващият прокурор е
извършил проверка:

Пр. пр. № 2750/2020 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 14.10.2020 г. по постъпила докладна записка от Дирекция
„Вътрешна сигурност“ на МВР и с протокол за избор от 15.10.2020 г. е
разпределен на случаен избор на прокурор Недялка Попова. След постъпване
на преписката, прокурорът е извършил лична проверка, като е снел обяснения от
едно лице, от началника на РУ Панагюрище и от кмета на с. Елшица. Изискана е
и справка от РС Панагюрище, във връзка с водено там АНД № 184/2020 г. След
приключване на личната проверка, с постановление от 20.11.2020 г. отказано
образуване на ДП. Препис от постановлението е изпратен с обратна разписка. На
02.12.2020 г. е постъпило писмо от АП Пловдив, с което изискват преписката,
където е изпратена, с писмо от  04.12.2020 г.  С постановление от 11.12.2020 г. по
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пр. пр. № 4075/2020 г. прокурор от АП Пловдив е потвърдил постановлението на
ОП Пазарджик.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила :

4.1. до два месеца – 2020г. – 101 /2019г. – 99/;
4.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ –няма и за двете години

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ – общ брой през 2020 г. – 757 /през 2019 г.  -
807/

5.1. в едномесечния срок – 2020г. – 733 /2019 г. – 807/;
5.2. над срока по чл.  145, ал.  2 от ЗСВ – през 2020 г.- 24 бр. и през 2019 г.

няма

5.3. Решени с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство през 2020г. общ брой – 98 /през 2019 г. - 127/.  От тях: обжалвани
през 2020 г.- 13 бр. постановления, като 11 бр. потвърдени; през 2019 г.
обжалвани - 13, от които 12 бр. са потвърдени.

5.2.Образувани досъдебни производства: през 2020 г. - общо 59 бр.,  а
през 2019 г. – 66 бр.

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

Пр. пр. № 2347/2020 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 03.09.2020  г., по изпратени от администрацията на Затвора
Пазарджик, жалба от л. с. П.Д.Т., ведно със становище по поставените в жалбата
въпроси. С протокол за избор от същата дата преписката е  разпределен на
случаен избор на прокурор Таня Мадина. С постановление от 04.09.2020 г. е
отказано образуване на ДП. Разпоредено е препис от постановлението да се
изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и начина на обжалване. С писмо,
постъпило в ОП Пазарджик на 24.09.2020 г., преписката е изискана от АП
Пловдив, по повод постъпила жалба срещу постановлението, където е изпратена
с писмо от 28.09.2020 г. С постановление от 29.09.2020 г. по  пр. пр. № 3361/2020
г.  прокурор от АП Пловдив е потвърдил постановлението на ОП Пазарджик.

Пр. пр. № 3225/2019 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 17.10.2019 г., по изпратена по компетентност от РП Пазарджик
тяхна преписка ,ведно с жалба, съдържаща твърдения за извършено
престъпление по чл. 319 а от НК.  С протокол за избор от 17.10.2019 г.
преписката е  разпределена на случаен принцип на прокурор Васил Малинов.  С
постановление  от 06.02.2020 г. е възложено извършване на проверка на РУ
Пазарджик, с дадени указания и срок от 30 дни. Преписката е върната в
прокуратурата, с извършена проверка, на 04.03.2020 г. С постановление от
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26.03.2020 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Препис от
постановлението е изпратен с обратна разписка.

Пр. пр. № 884/2020 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 17.03.2020 г. по постъпила в ОП Пазарджик тъжба, която  с
протокол за избор от същата дата е разпределена на случаен избор на прокурор
Стефан Янев.  С постановление от 30.03.2020 г. наблюдаващият прокурор е
възложил на РУ Велинград извършване на проверка, с дадени указания и срок от
2 месеца. Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка, на
04.05.2020 г. С постановление от 05.06.2020 г. е постановен отказ от образуване
на досъдебно производство. Препис от постановлението е изпратен с обратна
разписка, като е указан реда и начина на обжалване в постановлението.  На
27.10.2020 г. в ОП Пазарджик е постъпила жалба срещу постановлението, която
заедно с преписката е изпратена в АП Пловдив на 08.12.2020 г.  С постановление
от 16.12.2020 г. по пр. пр. № 4188/2020 г. прокурор от АП Пловдив е потвърдил
постановлението на ОП Пазарджик.

Пр. пр. № 2874/2019 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 29.08.2019 г. по постъпила в ОП Пазарджик жалба от лишения от
свобода А.С.К., която първоначално е била заведена към образувана в ОП
Пазарджик пр. пр. № 747/2019 г., с наблюдаващ прокурор Живко Пенев. С
постановление от 13.09.2019 г. на прокурор Живко Пенев са отделени материали
от пр. пр. № 747/2019 г. (жалбата на л.с. А.С.К. от 29.08.2019 г.), които са
заведени под нов номер, а именно пр. пр. № 2874/2019 г., която с протокол за
определен избор от 13.09.2019 г. е разпределена на същия наблюдаващ прокурор
на основание чл. 22, ал. 1 от Правилата. С постановление от 13.09.2019 г. е
разпоредено на ГДНП сектор „ООМЛС“ извършване на проверка, с дадени
подробни указания и срок за извършване на проверката 30 дни. Преписката е
постъпила в прокуратурата, с извършена проверка, на 29.10.2019 г. С
постановление от 30.10.2019 г. е отказано образуване на ДП.  С писмо,
постъпило в ОП Пазарджик на 05.12.2019 г., преписката ведно с пр. пр. №
747/2019 г., от която са отделени материалите, са изискани от АП Пловдив,
където са изпратени с писмо от 11.12.2019 г. С постановление от 02.01.2020 г. по
пр. пр. № 2997/2019 г. прокурор от АП Пловдив е потвърдил постановлението на
ОП Пазарджик за отказ да се образува наказателно производство.

Пр. пр. № 1554/2019 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 28.05.2019 г. по постъпила в ОП Пазарджик пр. пр. № 1834/2019 г.
по описа на РП Пазарджик, ведно с постановление за изпращане по
компетентност. С протокол за избор от 30.05.2019 г., на случаен принцип
преписката е разпределена  на  прокурор Ангел Панков. С писмо от 03.06.2019
г. наблюдаващият прокурор е изискал от РП Пазарджик жалба от В.И.С,
подадена до РП Пазарджик, въз основа на която е образувана преписката. На
19.12.2019 г. е изпратено напомнително писмо, тъй като жалбата все още не е
била  изпратена. Постъпила е в ОП Пазарджик на 23.12.2019 г. С постановление
от 27.12.2019 г. наблюдаващият прокурор е възложил на ОДМВР Пазарджик
извършване на проверка, с дадени подробни указания и срок от 40 дни. С писмо
от 17.02.2020 г. наблюдаващият прокурор е удължил срока на проверката с още
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20 дни, считано от 10.02.2020 г. Преписката е постъпила в ОП Пазарджик на
06.03.2020 г., с извършена проверка. С постановление от 11.03.2020 г. е отказано
образуване на ДП. Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателката,
с обратна разписка, като е указан реда и начина на обжалване.  На 18.05.2020 г. в
ОП Пазарджик е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
преписката е изпратена на АП Пловдив с писмо от 26.05.2020 г. С постановление
от 02.06.2020 г. по пр. пр.  № 1946/2020 г. прокурор от АП Пловдив е потвърдил
частично постановлението на ОП Пазарджик, с оглед липсата на данни за
престъпление по чл. 255 НК, като е указал да се извърши допълнителна
проверка, с оглед престъпление по чл. 248а, ал. 2 НК, като се имат предвид
дадените  в постановлението указания.  Преписката е върната в ОП Пазарджик
на 04.06.2020 г. С постановление от 09.06.2020 г. е възложено на ОДМВР
Пазарджик извършване на проверка, за изпълнение указанията на АП Пловдив,
със срок 40 дни. Преписката е постъпила в ОП Пазарджик на 30.07.2020 г., с
извършена проверка. С постановление от 06.08.2020 г. е отказано образуване на
ДП. С постановление от 26.08.2020 г. прокурор от АП Пловдив е потвърдил
постановлението на ОП Пазарджик за отказ от образуване на ДП. На 14.10.2020
г. в ОП Пазарджик е постъпило постановлението на АП Пловдив от 26.08.2020
г., с писмо, в което е посочено, че същото е потвърдено и с постановление на
ВКП от 02.10.2020 г.

Пр. пр. № 1590/2019 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 29.05.2019 г. по постъпило в ОП Пазарджик постановление от
28.05.2019 г. на СГП по пр. пр. № 6798/2019 г., за изпращане на преписката по
компетентност. С протокол за избор от същата дата, на случаен принцип
преписката е разпределена  на  прокурор Паун Савов. С постановление от
26.06.2019 г. е възложено на ОДМВР Пазарджик, сектор ПИП извършване на
проверка, с дадени подробни указания и срок за извършване 2 месеца. Срокът на
проверката е удължен с писмо на заместник окръжния прокурор при ОП
Пазарджик с 30 дни, считано от 27.08.2019 г. Преписката е постъпила в
прокуратурата, с извършена проверка на 27.09.2019 г. С постановление от
29.10.2019  г. е отказано образуване на ДП.  По преписката е извършена
служебна проверка от АП Пловдив, на основание т. 14 от Указанието за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в ПРБ и не са установени
основания за отмяна или изменение на постановлението за отказ да се образува
ДП.

Пр. пр. № 3116/2019 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 08.10.2019 г. по постъпила в ОП Пазарджик пр. пр. № 1042/2019 г.
по описа на РП Пазарджик, ведно с постановление за изпращане на преписката
по компетентност. С протокол за избор от същата дата, на случаен принцип
преписката е разпределена  на  прокурор Станка Димитрова. С постановление
от 30.10.2019 г. е отказано образуване на ДП. С постановление от 31.03.2020 г.
по пр. пр. № 938/2020 г. прокурор от АП Пловдив е отменил постановлението на
ОП Пазарджик и е разпоредил преписката да се върне на ОП Пазарджик, за
изпълнение на указания, дадени в отменителното постановление.  Преписката е
постъпила в ОП  Пазарджик на 02.04.2020 г. На 07.04.2020 г. е подадено
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възражение от наблюдаващия прокурор против постановлението на АП Пловдив.
С постановление от 11.05.2020 г. по пр. пр. № 4753/2020 г. прокурор от отдел 01
„Специализиран“ при ВКП е отменил постановлението на АП Пловдив, като
неправилно и незаконосъобразно, уважил е възражението на наблюдаващия
прокурор от ОП Пазарджик и е потвърдил постановлението на ОП Пазарджик за
отказ от образуване на ДП. На 11.03.2020 г. по преписката е постъпил нов
сигнал, по който с постановление от 16.03.2020 г. наблюдаващият прокурор е
възложил извършване на проверка на ОДМВР Пазарджик, сектор ПИП, с дадени
конкретни указания и срок за извършване на проверката 60 дни. С писмо от
20.05.2020 г. на и.ф. окръжен прокурор на ОП Пазарджик срокът на проверката е
удължен с още един месец, считано от 18.05.2020 г. Преписката е постъпила в
прокуратурата на 01.06.2020 г., с извършена проверка. Наблюдаващият прокурор
е изискал допълнителни материали, които са постъпили на 21.07.2020 г. С
постановление от 04.08.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство.

Пр. пр. № 131/2019 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 15.01.2019 г. по постъпила в ОП Пазарджик жалба и с протокол за
избор от същата дата на случаен принцип е разпределена  на  прокурор Стоян
Пешев. С постановление от 16.01.2019 г. е отказано образуване на ДП.
Постановлението е изпратено с обратна разписка, като е указан реда и начина на
обжалване.

Пр. пр. № 1597/2019 г. по описа на ОП Пазарджик. Преписката е
образувана на 30.05.2019 г. по постъпили в ОП Пазарджик документи,
съдържащи се в сигнал рег. № 7855рс-68/2019 г. по описа на ДВС МВР и с
протокол за избор от същата дата, на случаен принцип, преписката е
разпределена  на  прокурор Димитрия Ганчева. С постановление от 03.06.2019
г. е отказано образуване на досъдебно производство. В постановлението е
посочено, че сигналът е анонимен, поради което препис от постановлението не е
изпращан.

Бяха проверени и трите прокурорски преписки, по които е постановен отказ
от образуване на досъдебно производство от ОП Пазарджик и постановленията
са отменени от горестоящите прокуратури.

Пр.  пр.  № 3817/2019  г.  по описа на ОП Пазарджик,  ДП 31/2021  г.  по
описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Стоян Пешев.
Преписката е образувана на 18.12.2019 г. С постановление от 20.01.2020 г. е
възложено извършване на проверка със срок 60 дни. Срокът на проверката е
удължен с още 1 месец, считано от 22.03.2020 г. Преписката е постъпила в
прокуратурата, след извършена проверка, на 27.04.2020 г. С постановление от
27.05.2020 г. е отказано образуване  на досъдебно производство. С
постановление от 10.07.2020 г. по пр. пр. № 2113/2020 г. прокурор от АП
Пловдив е отменил постановлението на ОП Пазарджик и е разпоредил
извършване на допълнителна проверка. В мотивите на постановлението е
посочено, че не е проведена задълбочена предварителна проверка. Липсва и
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произнасяне по основния предмет, за който е съобщено, че е осъществено
престъпление и представляващ законен повод за образуване на наказателно
производство. Преписката е върната в ОП Пазарджик на 14.07.2020 г. С
постановление от 20.08.2020 г. наблюдаващият прокурор е възложил проверка на
ОДМВР Пазарджик, с дадени конкретни указания и срок 2 месеца. Срокът на
проверката е удължен с един месец, считано от 21.10.2020 г. с писмо на
окръжния прокурор на ОП Пазарджик. Преписката е постъпила в прокуратурата
на 11.12.2020 г., след няколкократно изискване от наблюдаващия прокурор. С
постановление от 22.01.2021 г. е образувано досъдебно производство за
престъпление по чл. 255а, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Разследването е възложено на
разследващ орган от ОДМВР Пазарджик. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от 21.09.2021 г.

Пр. пр. № 1082/2019 г. по описа на ОП Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Паун Савов. Преписката е образувана на 09.04.2019 г., по изпратена
от РП Пазарджик тяхна пр. пр. № 1240/2019 г., ведно с постановление от
04.04.2019 г. за изпращане по компетентност. С протокол за избор от същата
дата преписката разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от
07.05.2019 г. е разпоредено на ОДМВР Пазарджик извършване на проверка, с
дадени конкретни указания и срок от два месеца. Преписката е постъпила в
прокуратурата, с извършена проверка на 23.07.2019 г. С постановление от
07.08.2019 г. е отказано образуване на досъдебно производство. С постановление
от 03.09.2019 г. по пр. пр. № 2248/2019 г. прокурор от АП Пловдив е отменил
постановлението на ОП Пазарджик и е върнал преписката за изпълнение на
дадени указания. Преписката е върната в ОП Пазарджик на 05.09.2019 г. С
постановление от 09.09.2019 г. наблюдаващият прокурор от ОП Пазарджик е
изпратил преписката,  по компетентност, на СпП.

Пр. пр. № 955/2020 г. по описа на ОП Пазарджик, ДП 158/2020 г. на
ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Ангел Панков. Преписката е
образувана на 02.04.2020 г., по изпратена по компетентност от РП Пазарджик
тяхна пр. пр.  № 880/2020 г.,  ведно с постановление от 27.03.2020 г. С протокол
за избор от 02.04.2020 г. преписката е разпределена на случаен принцип на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 07.04.2020 г. е разпоредено на
ОДМВР Пазарджик извършване на проверка, с дадени указания и срок от 30 дни.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на 04.05.2020 г.
С постановление от 19.05.2020 г. е отказано образуване на досъдебно
производство.  С постановление от 10.06.2020 г. по пр. пр. № 1948/2020 г.
прокурор от АП Пловдив е отменил постановлението на ОП Пазарджик и е
разпоредил да се изпълнят дадените в постановлението указания. Преписката е
върната на 12.06.2020 г. в ОП Пазарджик. С постановление от 17.06.2020 г. е
възложена на ОДМВР Пазарджик проверка за изпълнение на указанията в
отменителното постановление със срок 40 дни. Преписката е върната в
прокуратурата с извършена проверка на 20.07.2020 г. С постановление от
28.07.2020 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 319а,
ал. 1 НК. Срокът на разследването е удължаван, последно с два медеца, считано
от 27.09.2021 г.
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От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че
наблюдаващите прокурори от ОП Пазарджик дават указания в
постановленията за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени с
разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и следят 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.

През проверявания период сравнително малък брой постановления за отказ
от образуване на досъдебно производство са били обжалвани /от общо 225
постановления са обжалвани 36, т. е. 11,5%/, като само 3 са отменени от
горестоящите прокуратури. След отмяната, наблюдаващите прокурори
незабавно предприемат необходимите действия за изпълнение на дадените
указания.

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

Движението на преписките се проследи и по входящия дневник, като се
установи, че записванията са пълни и кореспондират с материалите по
наблюдателните преписки.

Постановленията се връчват на адресатите с обратна разписка, с което
проверяващият екип приема, че е изпълнена препоръката на ИВСС, дадена
при предходната комплексна проверка.

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

6. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

6.1. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура по преписки на
Окръжна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство през 2020г. са общо 24 /през 2019г. - 19
/. От тях през 2020г. отменени - 6, през 2019г. –3 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 - 127, от които 28 са
отменени през 2019 г. - общо – 143, от които 37 са отменени.

7. Останали нерешени преписки в края на проверявания период – през
2020 г. - 32 /през 2019г. - 63/
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7.1. преписки по които не е извършена проверка или проверката е
приключила през 2020г. – няма/през 2019 г. – няма/, но се намират за решаване
при прокурора над един месец – няма.

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

Пр. № ОП Наблюдаващ
прокурор Пр. № РП

Дата на
разпределя

не

Дата на
произнасян

е
Решение

2052/2020г. Ангел Панков 132/2020 г.
РП Велинград

31.07.2020 г. 06.08.2020 г. частично
отменен

896/2020г. Васил Малинов 838/2019 г.
РП Панагюрище

02.04.2020 г. 13.04.2020 г. отменен

1005/2019г. Димитрия Ганчева 470/2019 г.
РП Пазарджик

01.04.2019 г. 04.04.2019 г. отменен

718/2020г. Живко Пенев 3169/2019 г.
РП Пазарджик

06.03.2020 г. 13.03.2020 г. отменен

1861/2019г. Недялка Попова 1754/2018 г.
РП Велинград

11.07.2019 г. 18.07.2019 г. отменен

2751/2020г. Паун Савов 3009/2020 г.
РП Пазарджик

14.10.2020 г. 30.10.2020 г.  отменен

2647/2020г. Станка Димитрова 2381/2020 г.
РП Пазарджик

06.10.2020 г. 15.10.2020 г. отменен

1694/2020г. Стефан Янев 4429/2019 г.
РП Пазарджик

29.06.2020 г. 10.07.2020 г. потвърден

211/2020г. Стоян Пешев 3931/2019 г.
РП Пазарджик

17.01.2020 г. 20.02.2020 г. отменен

915/2020г. Таня Мадина 96/2020 г.
РП Велинград

23.03.202 г. 25.03.2020 г. потвърден

Инстанционните преписки се администрират своевременно, като при
отмяна на постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство на низовата прокуратура, наблюдаващите прокурори дават
конкретни  указания, 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.

IІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП Пазарджик, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2
ЗСВ.
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1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП

През 2020г. в ОП Пазарджик са наблюдавани общо 426 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 115, образувани
в предходни години - 311.

Решени от прокурор - 198, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - 10.

През 2019 г. в ОП Пазарджик са наблюдавани  общо 406 досъдебни и
бързи производства, от които образувани през проверявания период - 128,
образувани в предходни години - 278.

Решени от прокурор - 202, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода – 11.

През 2020г. наблюдаваните бързи производства са 5, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 1
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК – 0;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 4 броя.

През 2019г. наблюдаваните бързи производства са 13, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 9
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК –0;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 5 броя.

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

За 2020 г., ДП изпратени на разследващия орган - 4 и ДП, по които
прокурорът е извършил необходимите действия – 0.

Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК– няма.

За 2019 г., ДП изпратени на разследващия орган – 3, ДП по които
прокурорът е извършил необходимите действия - 3.

Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК– няма.

3. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в ОП Пазарджик през 2020 г. са общо
36, от които 34 водени срещу неизвестен извършител и 2 водени срещу известен
извършител.

Спрените наказателни производства в ОП Пазарджик през 2019 г. са общо
40, от които 37 водени срещу неизвестен извършител и 3 срещу известен
извършител.
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4. Възобновени наказателни производства

Възобновени наказателни производства през 2020 г. – 10,  от които срещу
неизвестен извършител - 9, срещу известен извършител – 1

Възобновени наказателни производства през 2019 г. – 23,  от които срещу
неизвестен извършител - 18, срещу известен извършител – 5.

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

332/2019 г. Ангел Панков 17.06.2019 г. няма 4бр.,
последното от
02.09.2021 г.

4 броя

357/2019 г. Васил Малинов 17.06.2019 г. няма 4бр.,
последното от
30.09.2021 г.

4 броя

1619/2019 г. Живко Пенев 06.08.2019 г. да, на 3
месеца

2бр.,
последното от
07.07.2021 г.

2 броя

3772/2018 г. Паун Савов 14.06.2019 г. няма 2бр.,
последното от
22.04.2021 г.

2 броя

2752/2019 г. Станка Димитрова 17.12.2019 г. няма 6 бр.,
последното от
02.09.2021 г.

6 броя

2735/2018 г. Стефан Янев 15.02.2019 г. да, на
всеки 4
месеца

2бр.,
последното от
15.09.2021 г.

2 броя

2794/2018 г. Стоян Пешев 13.12.2019 г.      няма 3бр.,
последното от
28.06.2021 г.

3 броя

2291/2018 г. Васил Малинов 13.03.2019 г.      няма 4бр.,
последното от
11.10.2021 г.

4  броя

1277/2019 г. Таня Мадина 02.09.2019 г. да, на 4
месеца

4бр.,
последното от
07.07.2021 г.

4 броя

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 № 334/2018 г. по описа на РУ Пазарджик, пр. пр. № 1112/2018 г. по
описа на ОП Пазарджик, наблюдаващ прокурор Ангел Панков. Досъдебното
производство е започнало на 24.03.2018 г., за престъпление по чл. 304а, ал. 1 НК
срещу НИ. Разследването е възложено на РУ МВР Пазарджик. Срокът на
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разследване е удължен веднъж  с два месеца, считано от 24.05.2018 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 22.06.2018 г., с мнение за съд. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 НК, който е
внесен в съда с писмо от 27.06.2018 г. С протоколно определение  от 01.08.2018
г. по НОХД № 460/2018 г. съдебното производство е прекратено и делото е
върнато на прокуратурата. В мотивите е посочено, че при привличането на
лицето като обвиняем, както и при ОА, съществено са нарушени неговите
процесуални права да научи за какво точно престъпление е привлечен, като
обвиняем и съответно обвинен, а именно за коя точно от трите хипотези на
изпълнителното деяния по чл. 304а НК- за предлагане на подкуп, за обещаване
на подкуп или за даване на подкуп. Срещу определението е подаден протест от
02.08.2018 г. от прокурор Живко Пенев. С определение № 572/17.09.2018 г. по
ВЧНД № 502/2018 г. АС Пловдив е потвърдил определението на ОС Пазарджик.
Делото е върнато в прокуратурата на 25.09.2018 г. и с постановление на
прокурор Панков от 03.10.2018 г. е изпратено на разследващия орган за
отстраняване на констатираните нарушения. Делото е постъпило в
прокуратурата на 25.10.2018 г., с мнение за спиране. С постановление от
29.10.2018 г. делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2
НПК. С постановление от 18.04.2019 г. производството по делото е възобновено.
Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от 16.04.2019 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 19.06.2019 г., с мнение за спиране. С
постановление от 04.07.2019 г. е спряно на основание чл.  244, ал. 1, т. 1, вр. чл.
25, ал. 1, т. 2 НПК. С постановление от 12.12.2019 г. производството по делото е
възобновено. Срокът на разследване е удължен, последно с два месеца, считано
от 11.02.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 10.03.2020 г., с мнение за
предаване на съд. Изготвен е нов ОА, който е внесен в съда, с писмо от
09.04.2020 г. (ПД № 11/2020 г.). С протоколна определение от 17.06.2020 г. по
НОХД № 155/2020 г. съдът е прекратил съдебното производство и е върнал
делото на прокурора, тъй като е приел, че са налице допуснати от прокурора
съществени нарушения на процесуални правила, свързани с изготвянето на ОА,
който не отговаря на изискванията на чл. 246 НПК. Срещу определението на
съда е подаден частен протест на 23.06.2020 г. С определение № 356/21.07.2020
г. АС Пловдив е потвърдил определението на ОС Пазарджик. Делото е върнато в
прокуратурата  на 29.07.2020 г. На 21.08.2020 г. е внесен в съда нов ОА, който
също е върнат от съда.  Наблюдаващият прокурор е изпратил на АП Пловдив
самоотвод, който с постановление от 03.11.2020 г. по пр. пр. № 3738/2020 г. не е
уважен от прокурор от АП Пловдив. Делото е върнато в прокуратурата на
05.11.2020 г. Изготвен е нов ОА, който е внесен в съда, с писмо на 10.11.2020 г.
С присъда от 08.09.2021 г. по НОХД № 527/2020 г. подсъдимият е признат за
виновен и му е наложено наказание.

ДП № 3123 ЗМ- 167/2017 г. по описа на ОДМВР Пазарджик, пр. пр. №
1731/2017 г. по описа на ОП Пазарджик, наблюдаващ прокурор Паун Савов.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор Савов от
14.08.2017 г., за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр.1, т. 6, пр. 2, вр.
чл. 26, ал. 1 НК срещу ИИ. Разследването е възложено на ОДМВР Пазарджик.
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Делото е постъпило в прокуратурата, след приключило разследване, на
20.12.2018 г., с мнение за спиране и с постановление от 17.01.2019 г.  е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. Лицето е обявено за ОДИ. С постановление от
05.06.2020 г. производството по делото е възобновено (нарушена е разпоредбата на
чл. 244, ал. 8 НПК). Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 15.10.2021 г.

През 2020 г. е извършена тематична проверка от АП Пловдив на
досъдебни производства, водени в ОП Пазарджик, производството по които е
спряно. Изготвен е доклад който е изпратен на ОП Пазарджик, с писмо от
19.11.2020 г. Констатациите в доклада са следните:

- в преобладаващата си част изготвяните от прокурорите постановления
за спиране на наказателното производство не отговарят на чл. 199, ал. 2 НПК,
относно съдържание на мотиви

- по преобладаващата част от проверените дела спрени срещу НИ не се
изискват и не постъпват регулярно от органа по издирването справки за
провежданите ОИМ, в изпълнение на изготвените и приложени при спирането
календарно оперативни планове;

- установени са случаи, при които липсват предприети действия от
наблюдаващия прокурор, свързани с преценка дали е отпаднало основанието за
спирането им, респективно дали е налице основание за възобновяване и
евентуално извършване на действия, като прекратяване по давност, действия по
разследването, или изпращане по компетентност. По някои от спрените дела е
констатирано че към момента е изтекла относителната и абсолютна давност, а по
други предстои изтичането и. Отправени са препоръки за подобряване на
работата по тази категория дела.

В изпълнение на препоръките е издадена Заповед ОП № 60/27.11.2020 г. на и.
ф. адм. ръководител на ОП Пазарджик, с която е разпоредено следното:

-административният секретар на ОП Пазарджик, ежемесечно до 25-то
число, да изготвя актуализирани списъци на спрените досъдебни производства-
отделно срещу известен и неизвестен извършител, с отбелязване на номера на
преписката, досъдебното производство, текст от НК, наблюдаващ прокурор,
разследващ орган, дата на образуване, дата на спиране и основание за спиране.
Изготвените списъци, ведно с наблюдателните материали да се предоставят на
наблюдаващите прокурори.

-наблюдаващите прокурори от ОП Пазарджик да възобновяват спрените
досъдебни производства на основание чл. 244, ал.1, т. 3 НПК, преди изтичане на
едногодишния срок, съобразно изискванията на чл. 244, ал. 8 НПК.

-на всеки четири месеца наблюдаващите прокурори да изготвят и изпращат
до разследващия орган писмо, с което да изискват данни за резултатите от
издирването по спрени срещу НИ ДП, а на всеки три месеца да проверяват
налице ли са данни за отпадане основанието за спиране на ДП срещу ИИ и да
възобновяват същите.

-разследващите полицаи, или следователи на всяко тримесечие да
провеждат срещи с издирвателните органи, по всяко конкретно дело и да
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съгласуват действията им по издирване на извършителите на деянието. В случаи
на системно нарушаване на разследващите органи на предвидените в НПК
срокове и извършване на действия, които неоправдано забавят наказателното
производство, или при неизпълнение на задължителните писмени указания по
разследването, наблюдаващият прокурор да докладва на административния
ръководител и да упражнява по своя преценка правомощието си да прави
предложения до органа по ЗМВР, за дисциплинарно наказание.

Извършена е контролна проверка от прокурор от АП Пловдив, за
изпълнение на препоръките, дадени в доклада на АП Пловдив от 19.11.2020 г.
Изготвен е доклад от 20.04.2021 г., в който е посочено, че дадените препоръки се
изпълняват ритмично и очертаните пропуски в дейността на ОП Пазарджик в
тази насока са преодолени.

При проверката на конкретни преписки и дела се установява, че
предприетите от административния ръководител на ОП Пазарджик
организационни мерки са допринесли в голяма степен за подобряване контрола
от страна на наблюдаващите прокурори по спрените дела, водени срещу
известен извършител и неизвестен извършител.

Независимо, че не във всички постановленията за спиране се съдържат
указания към полицейските органи за периодичен доклад за резултатите от
издирването, по всички проверени наблюдателни преписки са приложени
справки от полицейските органи, както и писма от наблюдаващите прокурори,
с които са изисквали тази информация. Към кориците на ПД е прикрепена
карта на спряно досъдебно производство срещу НИ, която съдържа следните
данни № на пр.  пр.,  № на ДП,  престъпление за което е образувано
производството, наблюдаващ прокурор, разследващ орган, дата на спиране,
основание за спиране, дата на изтичане на давностния срок и действия,
извършени от наблюдаващия прокурор след спиране на производството.

5. Прекратени наказателни производства

През 2020 г. са прекратени общо 100 ДП, обжалвани пред съда – 2,
всички отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – няма.
Служебно отменени от горестоящите прокуратури-няма. Прекратени ДП поради
изтекла давност – 54.

През 2019 г. са прекратени общо 66 ДП, от тях обжалвани пред съда -3,
всички отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 1, което е
отменено. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - няма.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 27.

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

Прекратени ДП
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-  на основание чл.  243,  ал.  1,  т.  1,  вр.  с чл.  24,  ал.  1,  т.  1  от НПК през
2020г.-  38./през 2019г. - 35/

- на основание чл.  243, ал.  1, т.  2 от НПК през 2020г. -3 /през 2019г. –
5/.

- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл. 24, ал.1, т. 8а – през 2020г.
0/през 2019г. –0/.

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

-през 2020г. – няма; през 2019г.- 1, който е неуважен.

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

ДП № 102/2019г. по описа на ОДМВР Пазарджик, пр. пр. № 1137/2019
г. по описа на ОП Пазарджик, наблюдаващ прокурор Ангел Панков.
Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия
прокурор от 20.06.2019 г. за престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 2 НК. Срокът
на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 18.04.2020 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 28.07.2020 г. С постановление на
наблюдаващия прокурор от 21.08.2020 г. наказателното производство  е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 3 НК. С
определение № 363/21.09.2020 г. по ЧНД № 418/2020 г. ОС Пазарджик е отменил
постановлението на ОП Пазарджик, като е приел, че в него прокурорът не е
обсъдил в цялост събраните по делото доказателства и е върнал делото на
прокурора с дадени указания. С определение № 260068/19.10.2020 г. по ВЧНД №
488/2020 г. АС Пловдив е отменил определението на ОС Пазарджик и е върнал
делото, с дадени указания. С разпореждане от 04.11.2020 г., поради оттеглена
въззивна частна жалба срещу определението на ОС Пазарджик, делото е
върнато от съда на прокурора, за изпълнение на указанията, където е  постъпило
на 05.11.2020 г. С постановление от 04.11.2020 г. прокурор от ОП Пазарджик е
обединил към пр.  пр.  № 1137/2019  г.  пр.  пр.  № 2142/2019  г.  по описа на ОП
Пазарджик. С постановление от 10.11.2020 г. наблюдаващият прокурор е
изпратил делото на разследващия орган за изпълнение указанията на съда. На
16.11.2020 г. в ОП Пазарджик е постъпило постановление на прокурор от СпП
по пр. пр. № 2265/2020 г., с което преписката е изпратена по компетентност на
ОП Пазарджик, където е образувана пр.пр. № 3001/2020 г.  С постановление от
20.11.2020 г. наблюдаващият прокурор е обединил пр. пр. № 3001/2020 г. към пр.
пр. № 1137/2019 г. (ДП 102/2019 г. на ОДМВР Пазарджик). С постановление от
04.02.2021 г. наблюдаващият прокурор е прекратил наказателното производство
на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С определение №
260129/05.03.2021 г. по ЧНД № 116/2021 г. ОС Пазарджик е потвърдил
постановлението за прекратяване на наказателното производство. С определение
№ 260197/31.03.2021 г. по ВЧНД № 175/2021 г. АС Пловдив е отменил
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определението на ОС Пазарджик и е оставил без разглеждане, като процесуално
недопустима, жалбата срещу постановлението за прекратяване на наказателното
производство на ОП Пазарджик.

ДП № 82/2018г. по описа на ОСлО към ОП Пазарджик, пр. пр. №
2453/2018 г. по описа на ОП Пазарджик. Досъдебното производство е
образувано с постановление на прокурор Малинов от 03.08.2018 г. за
престъпление по чл. 123, ал. 1 НК и на основание чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК е
възложено разследването по делото да се извърши от следовател от ОСлО към
ОП Пазарджик. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 03.12.2019 г. След приключване на разследването, с постановление на
прокурор Малинов от 09.04.2020 г., наказателното производство  е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НК. С определение №
180/18.05.2020 г. по ЧНД № 168/2020 г. ОС Пазарджик е потвърдил
постановлението на ОП Пазарджик за прекратяване на производството. С
определение № 276/18.06.2020 г. по ВЧНД №  240/2020 г. АС Пловдив е отменил
определението на ОС Пазарджик, както и постановлението на ОП Пазарджик за
прекратяване на наказателното производство. Делото е върнато в прокуратурата
на 29.06.2020 г. С постановление от 15.07.2020 г. наблюдаващият прокурор е
изпратил делото на разследващия орган за отстраняване на посочените в
отменителното определение непълноти на разследването и на събраните
доказателства. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 18.08.2021 г.

ДП № 277/2018г. по описа на РУ Пазарджик, пр. пр. № 1016/2019 г. по
описа на ОП Пазарджик, наблюдаващ прокурор Паун Савов. Досъдебното
производство е започнало на  12.03.2018 г. за престъпление по 343, ал .1, б. „в“,
вр. чл. 342, ал. 1 НК. С постановление на наблюдаващия прокурор от 19.10.2018
г. наказателното производство  е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр.
чл.  24, ал.  1, т.  1 НК.  С определение от 13.11.2018 г.  по ЧНД № 736/2018 г.  ОС
Пазарджик е потвърдил постановлението за прекратяване на наказателното
производство. С определение № 21/10.01.2019 г. по ВЧНД № 645/2018 г. АС
Пловдив е отменил определението на ОС Пазарджик, както и постановлението
на ОП Пазарджик за прекратяване на наказателното производство и е върнал
делото на прокуратурата за изпълнение на указанията, дадени в отменителното
определение. Делото е върнато в прокуратурата на 16.01.2019 г. С постановление
от 17.01.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил делото на разследващия, за
незабавно пристъпване към процесуално следствени действия, за изпълнение на
дадените указания. След приключване на разследването,  делото е постъпило в
прокуратурата на 07.02.2019 г. С постановление от 07.03.2019 г. производството
по делото отново е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т.
1 НК. С определение № 180/02.04.2019 г. по ЧНД №  233/2019 г. ОС Пазарджик е
потвърдил постановлението на ОП Пазарджик. С определение № 364/10.06.2019
г. по ВЧНД № 256/2019 г. АС Пловдив е отменил определението на ОС
Пазарджик и вместо това е постановил отмяна на постановлението на ОП
Пазарджик и връщане на делото на прокуратурата. В мотивите си съдът е
приел, че не са изпълнени дадените от него указания в предходното
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отменително определение. Делото е върнато в прокуратурата на 17.06.2019 г. С
постановление от 27.06.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил делото на
разследващия, за изпълнение на указанията. Срокът на разследване е удължен,
последно с един месец, считано от 23.09.2019 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 30.09.2019 г. С постановление от 03.10.2019 г. производството
по делото отново е прекратено, на същото основание. С постановление от
04.12.2019 г. по пр. пр. № 3226/2019 г. прокурор от АП Пловдив е потвърдил
постановлението на ОП Пазарджик за прекратяване на досъдебното
производство.

ДП № 312 ЗМ-89/2015 г. по описа на ОДМВР Пазарджик, пр. пр. №
523/2015 г. по описа на ОП Пазарджик, наблюдаващ прокурор Васил
Малинов. Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор
Малинов от 03.08.2015 г., за престъпление по чл. 219, ал. 1 НК, срещу ИИ. С
постановление от 15.03.2016 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК и чл. 80, ал. 1, т. 4 НК. С
определение № 183/06.04.2016 г. по ЧНД № 254/2016 г. ОС Пазарджик е отменил
постановлението на ОП Пазарджик за прекратяване и е върнал делото на
прокуратурата за преценка налице ли са данни за престъпление по чл. 220, или чл.
282 НК. С постановление от 08.06.2016 г. производството по делото отново е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК и чл. 80, ал.
1, т. 4 НК. С определение № 350/12.07.2016 г. по ЧНД № 519/2016 г. съдът
отново е отменил постановлението и е върнал делото. В мотивите  е посочено, че
прокурорът не е обсъдил доказателствата по делото, не е изследвал важни
въпроси свързани с вида на умисъла и размера на причинените вреди, което има
решаващо значение за правилното изясняване на фактическата обстановка. С
постановление  от 08.12.2016 г. производството по делото отново е прекратено
на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК и чл. 80, ал. 1, т. 4 НК.
С определение № 126/21.03.2017 г. по ЧНД № 80/2017 г. постановлението е
отменено от ОС Пазарджик и делото е върнато на прокуратурата, тъй като съдът
е приел, че постановлението страда от съществени недостатъци. С
постановление от 28.09.2017 г. производството отново е прекратено на същото
основание. С определение № 598/18.10.2017 г.  по ЧНД 732/2017 г. съдът отново
е отменил постановлението и е върнал делото. С постановление от 22.08.2018 г.
производството отново е прекратено на същото основание и постановлението е
отменено с определение № 451/23.08.2018 г. по ЧНД №591/2018 г. и върнато на
ОП Пазарджик. В мотивите е посочено, че в това постановление прокурорът е
произвел изцяло мотивите на предходното си постановление за прекратяване,
което е било вече отменено от съда, а мотивите обсъдени в отменителното
определение. С постановление от 02.08.2019 г. производството по делото е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. С постановление от 28.05.2020 г.
производството по делото е възобновено. Срокът на разследване е удължен,
последно с два месеца, считано от 28.05.2020 г.  С писмо от 19.06.2020 г.,
разследващият е изпратил в прокуратурата постановление за привличане на
обвиняем от 17.06.2020 г. На 07.07.2020 г. делото е постъпило в прокуратурата с
мнение за съд. Изготвен е ОА срещу едно лице за престъпление по чл. 219, ал. 3,
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вр. ал. 1 НК и вр. чл. 26, ал. 1 НК, който е внесен в съда с писмо от 05.08.2020 г.
С присъда от 07.06.2021 г. по НОХД № 355/2020 г. подсъдимият е признат за
виновен и му е наложено наказание.

От предоставената от ОП Пазарджик информация е видно, че през
проверявания период от общо 166 прекратени досъдебни производства са
обжалвани 6 пред съда и горестоящата прокуратура. Статистическите данни
показват, че броя на обжалваните постановления за прекратяване на
наказателното производство е незначителен /3.6%/, но всички са отменени. По
едно от проверените дела съдът е отменил пет пъти постановленията и е
върнал делото на прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения.
Актовете на съда не са протестирани от прокурорите. Тази статистика,
както и проверката на конкретни дела, налага извода за необходимостта
от повече прецизност в анализа на доказателствата при постановяване на
акта за прекратяване, с оглед намаляване броя на отменените
постановления и предвид факта, че връщането на делата при всички случаи
води до неоснователно забавяне на наказателното производство.

След отмяната на постановленията и връщане на делото,
наблюдаващите прокурори го изпращат незабавно на разследващия орган, с
дадени указания.

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 1051, 1037 са уважени и 14 неуважени.

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 805, от които 1 неуважено.

6.2. през 2019г.
Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия

прокурор за удължаване на срока за разследването по чл. 234, ал. 2 от НПК
– 975, 960 уважени и 15 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 774, от които
8 неуважени.

6.Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството
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ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца  през
2019г.- 134.

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца1 през
2020г.- 167.

Съгласно предоставената от ОП Пазарджик справка, основните
причини за продължителността на разследването са:

- фактическата и правна сложност на делата и голям брой на
процесуално-следствени действия, които се извършват;

- неразкриване на извършителя на престъплението;
- неизготвяне на съдебно – счетоводни експертизи в определения срок и др.

Предприети мерки на прокуратурата за приключване на производството
по делата са:

- eжемесечен контрол върху срочността на разследването на делата,
продължили повече от 6 месеца;

- провеждане на съвместни срещи с разследващите полицаи за обсъждане
на конкретни казуси за подобряване на качеството на разследване;

- изземване на делото от едно ведомство и предаване на друго, обезпечено
с кадри

На проверяващия екип беше предоставена справка, от която е видно, че към
12.10.2021 г. прокурорите от ОП Пазарджик наблюдават общо 203 ДП и 51
преписки. При прокурорите за решаване към тази дата се намират 10 ДП и 30
преписки, както следва:

Прокурор Наблюдавани ДП Наблюдавани преписки
Ангел Панков 27 3

Васил Малинов 17 6
Албена Кузманова 3 3

Живко Пенев 30 7
Недялка Попова 26 3

Паун Савов 38 8
Станка Димитрова 11 4

Стефан Янев 10 8
Стоян Пешев 27 8
Таня Мадина 14 1

Прокурор ДП за решаване Преписки за решаване
Ангел Панков 0 1

Васил Малинов 1 6
Албена Кузманова 0 2

Живко Пенев 0 5

1  Част от делата са отчетени и през двете години на проверявания период.
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Недялка Попова 3 0
Паун Савов 2 2

Станка Димитрова 4 2
Стефан Янев 0 7
Стоян Пешев 0 5
Таня Мадина 0 0

Бяха изискани следните досъдебни производства и преписки, които към
12.10.2021 г. се намираха при прокурорите за решаване по същество:

Пр. пр. № 629/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, ДП № 53/2021 г. по
описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Васил Малинов.
Досъдебното производство е започнало на 19.02.2021 г. за престъпление по чл.
354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4 НК, за престъпление  по чл. 354а,  ал. 1, изр. 2, пр. 2 и пр.
3 НК и за престъпление по чл. 354 в, ал. 1 НК. Последно срокът на разследване е
удължен до 19.10.2021 г.  Делото е постъпило в прокуратурата на 12.10.2021 г., с
мнение за предаване на съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор.

Пр. пр. № 732/2017 г. по описа на ОП Пазарджик, ДП № 113/2017 г. по
описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Паун Савов.
Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия
прокурор на 29.06.2017 г. за престъпление по чл. 282, ал. 1, вр. чл. 26 НК.
Последно срокът на разследване е удължен до 07.09.2021 г.  Делото е докладвано
по реда на чл. 226 НПК. Постъпило е в прокуратурата на 13.09.2021 г., с мнение
за прекратяване и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 3443/2018 г. по описа на ОП Пазарджик, ДП № 312 ЗМ
40/2019г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Станка
Димитрова. Досъдебното производство е образувано с постановление от
23.05.2019 г. за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 6 и т. 2, вр. чл. 26, ал.1
НК. Последно срокът на разследване е удължен до 25.09.2021 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 27.09.2021 г., с мнение за предаване на съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от
12.10.2021 г. на административния ръководител на ОП Пазарджик, срокът за
осъществяване на правомощията на наблюдаващия прокурор по чл. 242, ал.1 и
ал. 2 НПК е удължен с един месец на основание чл. 242, ал. 5 НПК, считано от
25.09.2021 г.

Пр.  пр.  № 592/2020 г.  по описа на ОП Пазарджик,  ДП № 38 /2020 г.  по
описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Недялка Попова.
Делото е постъпило в прокуратурата на 20.09.2020 г., с мнение за предаване на
съд на едно лице, за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 и т. 3,
вр.чл. 26, ал. 1 НК.

Бяха проверени и следните преписки намиращи се за решаване при
прокурорите:
   - пр. пр. № 3196/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, прокурор Ангел Панков;
   - пр. пр. № 1881/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, прокурор Паун Савов;
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   - пр. пр. № 1892/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, прокурор Стефан Янев;
   - пр. пр. № 3208/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, прокурор Стоян Пешев;
   - пр. пр. № 3117/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, прокурор Васил Малинов;
   - пр. пр. № 2003/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, прокурор Живко Пенев;
   - пр. пр. № 2261/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, прокурор Станка
Димитрова;

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. -7, а за 2019г.-6

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

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

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. –няма;
През 2019г. – няма.

Внесени МНО през 2020г. - 14
МНО „задържане под стража” – общо – 14.
- уважени - 14 бр.
- неуважени – няма.
- подадени протести – няма .
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2019г. - 31:
МНО „задържане под стража” – общо – 31.
- уважени – 30 бр.
- неуважени –1.
- подадени протести – няма.
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.– няма /през 2019 г. – 1/
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- 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 – 14 бр.

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

Съгласно предоставена справка от ОП Пазарджик за периода 01.01.2019-
31.12.2020 г. в ОП Пазарджик има едно ДП, по което произнасянето на
наблюдаващия прокурор е извън срока по чл.  242, ал. 4 и ал. 5 от НПК

Пр. пр. № 3636/2019 г. по описа на ОП Пазарджик, ДП № 697/2019 г. по
описа на РУ на МВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор В. Малинов

Досъдебното производство е образувано на 10.05.2019 г. Получено е по
компетентност в ОП Пазарджик на 29.11.2019 г., за престъпление по чл. 199, ал.
1,  т.  4,  вр.  чл.  29,  ал.  1,  буква а,  вр.  буква б от НК и чл.  157,  ал.  1  от НК.
Досъдебното производство е приключило и делото е постъпило в прокуратурата,
с мнение за съд, на 19.02.2020 г. Внесен е обвинителен акт на 06.04.2020 г. за
престъпление по чл.  199, ал.  1, т.  4, вр.  чл.  198, ал.  1 вр.  чл.  29, ал.  1, буква а и
буква б от НК и чл. 157, ал. 1 от НК. Постановена е присъда по НОХД №
152/2020 г. по описа на ОС Пазарджик, с която на подсъдимия е наложено
наказание 9 години лишаване от свобода.

Забавянето в произнасянето на прокурора е незначително.

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 45 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 10, по образувани ДП в предходни години - 35.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове 5 бр.,  всички с
разпореждане.

Решени от съда дела по обвинителен акт - 44, като от тях :
- Осъдителни присъди по общия ред - 13, подадени протести – 2 бр. от

които 1 бр. е неуважен, а другия неразгледан.
- Оправдателни присъди по общия ред – 2, от тях протестирани 2 бр., като

единия е уважен, а другия неразгледан;
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - 16, протести – 1, който е уважен.
- 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.– няма;

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

През 2019 г. са внесени в съда 58 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 27, по образувани ДП в предходни години - 31.

Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове- 5  бр.,  4 с
разпореждане и 1 бр. с определение на съда.

Решени от съда дела по обвинителен акт - 55, като от тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 9, протестирани 2 и двата са

неразгледани.
- Оправдателни присъди по общия ред – 2 бр., които са протестирани  и 1

бр. е уважен и 1 бр. неуважен.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - 25, от тях 1 протестиран, протеста е оттеглен.
- 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.– няма;
- 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 № 33/2020г., пр. пр. № 1886/2020г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 629/2020г. по описа на РУ Пазарджик, наблюдаващ прокурор Стоян
Пешев. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването, на 17.08.2020 г. и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу две лице за
престъпление по чл. 330, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 1 НК. С присъда №
260009 от 12.10.2020 г. по НОХД № 432/2020 г. по описа на ОС Пазарджик,
потвърдена с присъда № 260072/19.04.2021 г. ВНОХД № 567/2020 г. на АС
Пловдив, влязла в сила на 16.06.2021 г., подсъдимите са признати за виновни за
извършеното престъпление и им е наложено наказание.

ПД № 21/2020г., пр. пр. № 683/2020г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
182/2020г. по описа на РУ Пазарджик, наблюдаващ прокурор Станка
Димитрова. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването, на 23.06.2020 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1, пр. 4,
вр. чл. 26, ал. 1 НК, който е внесен в съда с писмо от 28.07.2020 г. С протоколно
определение от 01.09.2020 г. по НОХД № 340/2020 г. ОС Пазарджик е одобрил
постигнато споразумение, с което подсъдимият се е признал за виновен и му е
наложено наказание.
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ПД № 23/2020г., пр. пр. № 3778/2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 617/2019г. по описа на РУ Велинград, наблюдаващ прокурор Таня
Мадина. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването, на 30.07.2020 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу три лица за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл.
198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ и  б. „б“ от НК за първия
обвиняем и по чл. 198, ал. 1 НК и чл. 20, ал. 2 НК за другите двама обвиняеми,
който е внесен в съда с писмо от 30.07.2020 г. С протоколно определение от
10.09.2020 г. по НОХД № 345/2020 г. ОС Пазарджик е одобрил постигнато
споразумение, с което подсъдимите са се признали за виновни и им е  наложено
наказание.

ПД № 14/2020г., пр. пр. № 1819/2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 158/2019г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Недялка Попова. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването, на 29.04.2020 г., с мнение за съд. На 26.05.2020 г.
е изготвено постановление от наблюдаващия прокурор за отнемане на в.д. и
предаване на същите на Регионален исторически музей гр. Пазарджик. На
27.05.2020 г. наблюдаващият прокурор е изготвил постановление за привличане
на обвиняем, провел е разпит и с протокол от същата дата е предявил
разследването. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по
чл. 278, ал. 6, пр. 3 НК, който е внесен в съда с писмо от 03.06.2020 г. С присъда
№ 17/22.06.2020 г. по НОХД № 237/2020 г. подсъдимият е признат за виновен и
му е наложено наказание.

ПД № 19/2020г., пр. пр. № 1634/2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 625/2019г. по описа на РУ Пазарджик, наблюдаващ прокурор Васил
Малинов. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването, на 10.12.2019 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК
и чл. 115, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК , който е внесен в съда с писмо от 15.01.2020
г. С протоколно определение от 12.08.2020 г. по НОХД № 316/2020 г. е одобрено
постигнато споразумение, по силата на което подсъдимият се признава за
виновен и му е наложено наказание.

ПД № 34/2020г., пр. пр. № 2363/2020г. по описа на ОП Пазарджик, БП
№ 186/2020г. по описа на РУ Панагюрище, наблюдаващ прокурор Паун
Савов. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването,  на 23.09.2020 г., с мнение за съд и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1
НК, който е внесен в съда, с писмо от 28.09.2020 г. С присъда от 05.10.2020 г. по
НОХД № 448/2020 г. подсъдимият е признат за виновен и му е наложено
наказание.

ПД № 32/2020г., пр. пр. № 1940/2020г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 623/2020г. по описа на РУ Пазарджик, наблюдаващ прокурор Живко
Пенев. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването,  на 11.09.2020 г., с мнение за съд. Изготвен е
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обвинителен акт срещу две лица, за първия за престъпление по чл. 304а, вр. чл.
304, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК и за втория за
престъпление по чл. 304а,  вр. чл. 304, ал.1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал.
4, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, който е внесен в съда с писмо от 15.09.2020 г. С
присъда № 1  от 12.01.2021  г.  по НОХД № 422/2020  г.,  влязла в сила на
28.01.2021 г., обвиняемите са признати за виновни и са им наложени наказания.

ПД № 26/2019г., пр. пр. № 736/2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
79/2019г. по описа на РУ Пещера, наблюдаващ прокурор Стефан Янев.
Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след приключване на
разследването, на 07.05.2019 г., с мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 354а,  ал. 1, пр. 4 НК и за престъпление
по чл. 343б, ал. 3 НК, който е внесен в съда с писмо от 03.06.2019 г. С присъда от
12.07.2019 г. по НОХД № 363/2019 г., влязла в сила на 30.07.2019 г.,
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание.

ПД № 31/2019г., пр. пр. № 4075/2018г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 115/2019г. по описа на РУ Пазарджик, наблюдаващ прокурор Ангел
Панков. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването, на 21.05.2019 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал.
1 НК, който е внесен в съда с писмо от 16.06.2019 г.  С присъда по НОХД №
477/2019 г., подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2020г. - общо 6, всички са одобрени.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2019г. – общо 22, всички са одобрени.

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

СП № 9/2019 г., пр. пр. № 119 /2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
6/2019г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Стоян
Пешев. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик на  27.06.2019
г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 05.07.2019 г., деловодно обработено, между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, с което
обвиняемия се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал.2,
т. 4, вр. ал. 1, пр. 4, вр. чл.  29,  ал. 1, б. „а“ и б. „б“ НК, сключено по реда на чл.
381, ал. 1 НПК, което е внесено в съда на същата дата. С протоколно
определение от 09.07.2019 г. по НОХД № 446/2019 г., ОС Пазарджик е одобрил
постигнатото споразумение.

СП № 13/2019 г., пр. пр. № 1197 /2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 100/2019г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Таня
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Мадина. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик на  14.08.2019
г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
С постановление от 26.08.2019 г. са върнати една част от в.д., а за друга е
разпоредено, след влизане в сила на постановлението, да се унищожат по
надлежния ред. Изготвено е споразумение от 26.08.2019 г., деловодно
обработено, между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия,
с което обвиняемия се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
354а, ал. 1, пр. 4 НК и чл. 7, ал. 1 ЗКНВП , което е внесено в съда на същата дата.
С протоколно определение № 18 от 27.08.2019 г. по НОХД № 553/2019 г., ОС
Пазарджик е одобрил постигнатото споразумение.

СП № 14/2019 г., пр. пр. № 878 /2016г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 312-39/2016г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Димитрия Ганчева. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик на
30.08.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. Изготвено е споразумение с двама обвиняеми от 20.09.2019 г.,
деловодно обработено, между представителя на прокуратурата и защитниците на
обвиняемите, с което единият обвиняем се признава за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК;
за престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 20, ал. 2 НК; за
престъпление по чл. 354а, ал.1, пр. 4 НК и за втория обвиняем за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК ,
което е внесено в съда на същата дата. С протоколно определение от 25.09.2019
г. по НОХД № 615/2019 г., ОС Пазарджик е одобрил постигнатото споразумение.

СП № 18/2019 г., пр. пр. № 3911 /2018г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 294/2018г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Недялка Попова. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик на
07.11.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. Постановлението за привличане на обвиняем е докладвано по реда на
чл. 219, ал. 1 НПК и съгласувано с наблюдаващия прокурор, което е
удостоверено. С постановление от 12.11.2019 г. са отнети в полза на държавата
веществени доказателства. Изготвено е споразумение от 14.11.2019 г., деловодно
обработено, между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия,
с което обвиняемия се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
278  ал.  6,  пр.  3  НК;  чл.  339,  ал.  1  НК,  вр.  чл.  50,  ал.  3  от ЗОББВПИ и за
престъпление по чл. 277а, ал.7 НК, което е внесено в съда на същата дата. С
протоколно определение  от 19.11.2019 г. по НОХД № 730/2019 г., ОС
Пазарджик е одобрил постигнатото споразумение.

СП № 2/2020 г., пр. пр. № 3160 /2017г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 3123М-131/2017г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Васил Малинов. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик на
14.01.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. Изготвено е споразумение от 15.01.2020 г., деловодно обработено,
между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, с което
обвиняемия се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 278, ал.6,
пр.1  НК и за престъпление по чл. 277а,  ал. 7 НК, което е внесено в съда на
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същата дата, с писмо. С протоколно определение № 3 от 15.01.2020 г. по НОХД
№ 20/2020 г., ОС Пазарджик е одобрил постигнатото споразумение.

СП № 4/2020 г., пр. пр. № 4173 /2016г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 3123М-265/2016 г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Паун Савов. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик на
13.01.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 20.02.2020 г., по искане на наблюдаващия
прокурор, административният ръководител на ОП Пазарджик е удължил срока за
произнасяне на прокурора на основание чл. 245, ал. 5 НПК, с един месец,
считано от 13.02.2020 г. Изготвено е споразумение с двама обвиняеми от
06.03.2020 г., деловодно обработено, между представителя на прокуратурата и
защитника на обвиняемите, с което единият обвиняем се признава за виновен за
извършено престъпления по чл. 278, ал. 6, пр. 3  НК и за престъпление по чл.
277а,  ал. 7 НК, а втория обвиняем за престъпления по чл. 278, ал. 6, пр. 3  НК и
за престъпление по чл. 277а,  ал. 7 НК, което е внесено в съда на същата дата. С
протоколно определение от 11.03.2020 г. по НОХД № 114/2020 г., ОС Пазарджик
е одобрил постигнатото споразумение.

СП № 7/2019 г., пр. пр. № 512 /2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
44/2019г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Стефан
Янев. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик на 13.05.2019 г.,
с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 05.06.2019 г., деловодно обработено, между
представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, с което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а,
ал.1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 26, ал.1 НК, което е внесено в съда на същата дата. С
протоколно определение № 12 от 06.06.2019 г. по НОХД № 369/2019 г., ОС
Пазарджик е одобрил постигнатото споразумение.

Бяха проверени още:

СП № 3/2020 г., пр. пр. № 2917 /2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
598/2019г. по описа на РУП Пазарджик, наблюдаващ прокурор Стоян Пешев.

СП № 1/2020 г., пр. пр. № 2722 /2019г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
213/2019г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Димитрия
Ганчева.

СП № 6/2020 г., пр. пр. № 2325/2020г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
746/2020г. по описа на РУ Пазарджик, наблюдаващ прокурор Таня Мадина.

СП № 10/2019 г., пр. пр. № 2616/2018г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
174/2018г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Васил
Малинов.

РАЗГЛЕДАНИ в съда споразумения за решаване на делото в съдебно
производство/чл. 384 НПК/, през 2020г. - общо 10, които са одобрени.
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РАЗГЛЕДАНИ в съда споразумения за решаване на делото в съдебно
производство/чл. 384 НПК/, през 2019г. – 20, 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 2019г. 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,  от които 1
уважено и по него е постановено оправдателно решение и 1 е върнато.

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:

чл. 78а /2019г., пр. пр. № 2936/2018 г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 290/2018г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор Живко
Пенев. След приключване на разследването, делото е постъпило в прокуратурата
на 22.04.2019 г. Изготвено е постановление от 22.05.2019 г., деловодно
обработено, по чл. 375 НПК, с предложение обвиняемата да бъде освободена от
наказателна отговорност за извършено престъпление  по чл. 248а, ал. 2, вр. ал. 1
от НК с налагане на административно наказание, което е внесено за разглеждане
по реда на чл.  78а НК в ОС Пазарджик на 23.05.2019  г.  С решение № 93  от
27.06.2019 г. по НАХД № 349/2019 г. ОС Пазарджик е признал подсъдимата за
невиновна и на основание чл. 9, ал. 2, пр. 1 НК е оправдана по повдигнатото
обвинение. Решението е влязло в сила на 08.10.2019 г.

Установи се, че 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 комплектуват с необходимите материали, касаещи
досъдебната и съдебната фаза на наказателното производство.

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

Бяха проверени и върнати от съда дела, както следва:

ПД № 38/2020г., пр. пр. № 1112/2018г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 334/2018г. по описа на РУ Пазарджик, наблюдаващ прокурор Ангел
Панков. Досъдебното производство е започнало на 24.03.2018 г. за
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престъпление по чл. 304а, ал. 1 НК. След приключване на разследването е
изготвен ОА от 27.06.2018 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 304а, вр.
чл. 304, ал. 1 НК, който е внесен в съда на същата дата.  С протоколно
определение от 01.08.2018 г. по НОХД № 460/2018 г., съдът е прекратил
съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата. Изготвен е протест
от прокурор Живко Пенев, срещу определението. С определение №
572/17.09.2018 г. по ВЧНД № 502/2018 г. АС Пловдив е потвърдил
определението на ОС Пазарджик. Делото е постъпило в прокуратурата на
25.09.2018 г. и с постановление от 03.10.2018 г. на наблюдаващия прокурор е
изпратено на разследващия орган за изпълнение на указанията. С постановление
от 29.10.2018 г. делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1,
т. 2 НПК и с постановление от 18.04.2019 г. е възобновено. С постановление от
04.07.2019 г. делото отново е спряно и с постановление от 12.12.2019 г. е
възобновено. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 11.02.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 10.03.2020 г., с
мнение за съд. Изготвен е ОА, срещу едно лице за престъпление по чл. 304а, вр.
чл. 304, ал. 1 НК, който е внесен в съда с писмо от 09.04.2020 г. С протоколно
определение от 17.06.2020 г. по НОХД № 155/2020 г. съдът е прекратил
съдебното производство и е върнал делото на прокурора, поради допуснати
съществено нарушение на процесуални правила, свързани с изготвянето на ОА,
който не отговаря на изискванията на чл. 246 НПК. Срещу определението е
подаден частен протест от прокурора. С определение № 356/21.07.2020 г. по
ВЧНД № 317/2020 г. АС Пловдив е потвърдил определението на ОС Пазарджик.
Делото е върнато в прокуратурата на 29.07.2020 г. Изготвен е нов ОА, който е
внесен в съда на 21.08.2020 г. С протоколно определение № 43/08.10.2020 г. по
НОХД № 383/2020 г. съдът е прекратил съдебното производство и е върнал
делото на прокурора. В мотивите на определението е посочено, че в този
обвинителен акт, който е трети по ред, по отношение на подсъдимия и е
изготвен след като два пъти ОС Пазарджик, поради съществени процесуални
нарушения, допуснати от прокурора в предходните два ОА, е прекратявал
съдебното производство по делото и е връщал на прокурора за
отстраняването им, отново не са посочени доказателствата, въз основа на
които прокурорът счита, че трябва да бъде ангажирана наказателната
отговорност на подсъдимия. Делото е върнато в прокуратурата на 20.10.2020 г.
Изготвен е нов ОА, който е внесен в съда с писмо на 10.11.2020 г. С присъда от
08.09.2021 г. по НОХД № 527/2020 г. подсъдимият е признат за виновен и му е
наложено наказание.

ПД № 1/2020г., пр. пр. № 2361/2015г. по описа на ОП Пазарджик, ДП №
312ЗМ-42/2016г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Ангел Панков. Досъдебното производство е образувано на 01.04.2016 г. срещу
едно лице за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал.1, т. 2, т. 6 и т. 7 НК. След
приключване на разследването, делото е постъпило в прокуратурата на
15.07.2019 г. Изготвен е ОА срещу едно лице за престъпление по чл. 255, ал. 3,
вр. ал. 1, т. 2, пр. 1 и т. 6, вр. чл. 26, ал. 1 НК, който е  внесен в съда, с писмо от
15.08.2019 г. С протоколно определение от 17.10.2019 г. по НОХД № 538/2018 г.,
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съдът е прекратил производството и е върнал делото на прокуратурата поради
констатирани неясноти и разминавания  в постановлението за привличане на
обвиняем, а именно между представеният в съдебно заседание оригинал на
постановление за привличане и този който се намира по делото. Делото е
върнато в прокуратурата на 31.10.2019 г. С постановление от 05.11.2019 г.
наблюдаващият  прокурор е изпратил делото на разследващия орган, за
отстраняване на констатираните пропуски. Делото е върнато, след приключване
на разследването на 04.12.2019 г. Изготвен е нов ОА, който е внесен в съда на
03.01.2020 г. С присъда № 260018 от 10.06.2021 г. по НОХД № 4/2020 г.
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание.

ПД № 12/2020г., пр. пр. № 4075/2018г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 115/2019г. по описа на РУ Пазарджик, наблюдаващ прокурор Ангел
Панков. Досъдебното производство е постъпило в ОП Пазарджик, след
приключване на разследването, на 21.05.2019 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал.
1 НК, който е внесен в съда, с писмо от 16.07.2019 г.  С присъда № 46/07.10.2019
г. по НОХД № 477/2019 г., подсъдимият е признат за виновен и му е наложено
наказание.  С решение № 12/03.02.2020 г. по ВНОХД № 651/2019 г. АС Пловдив
е отменил присъдата на ОС Пазарджик и е върнал делото на същия съд за
разглеждане от друг състав. С протоколно определение от 09.03.2020 г. по
НОХД № 57/2020 г. ОС Пазарджик  е върнал ОА на ОП Пазарджик, поради
допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в липсата на
фактическа обстановка, по отношение деянието, вменено на подсъдимия,
касаещо една от пострадалите свидетелки. Делото е върнато в прокуратурата на
26.03.2020 г. С постановление от 03.04.2020 г. наблюдаващият прокурор е
прекратил производството, в частта за престъплението по чл. 249 ал.1 НК, само
по отношение за пострадалата свидетелка П.П. и е разпоредил наказателното
производство да продължи срещу лицето за престъпление по чл. 249 НК. След
влизане на постановлението в сила, е изготвен нов ОА, който е внесен в съда на
16.04.2020 г. С присъда № 260006/01.10.2020 г. по НОХД № 163/2020 г.
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. С решение №
260037/09.03.2021 по ВНОХД № 547/2020 г.  АС Пловдив е потвърдил присъдата
на ОС Пазарджик.

чл. 78а /2019г., пр. пр. № 2098/2015 г. по описа на ОП Пазарджик, ДП
№ 3123М-11/2016г. по описа на ОДМВР Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Стоян Пешев. След приключване на разследването, делото е постъпило в
прокуратурата  на 25.04.2019 г. Изготвено е постановление от 25.06.2019 г.,
деловодно обработено, по чл. 375 НПК, с предложение обвиняемият да бъде
освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление  по чл. 248а,
ал. 2, вр. чл. 248а, ал. 1 НК с налагане на административно наказание, което е
внесено за разглеждане по реда на чл. 78а НК в ОС Пазарджик на 27.06.2019 г. С
протоколно определение от  04.09.2019 г. по НАХД № 431/2019 г. ОС Пазарджик
е прекратил съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата, тъй
като изготвеното постановление е съставено без в неговата обстоятелствена част
да е налице необходимата фактическа конкретика. Липсва яснота за становището
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на обвинението, от която се извежда съставомерността на деянието, за което е
привлечена обвиняемата. Срещу определението е подаден частен протест от
наблюдаващия прокурор от 05.09.2019 г. С определение № 560/30.09.2019 г. по
ВЧАНД № 486/2019 г. АС Пловдив е потвърдил определението на ОС
Пазарджик. Делото е върнато в прокуратурата на 04.10.2019 г.  На 04.12.2019 г. е
изготвено ново постановление по чл. 375 НПК от наблюдаващия прокурор, което
е внесено в съда на същата дата. С решение № 9/22.01.2020 г. по н.а.х.д. №
764/2019 ОС Пазарджик е признал подсъдимата за виновна. Решението е влязло
в сила на 07.02.2020 г.

От предоставената информация от ОП Пазарджик е видно, че за
проверявания период от общо внесените в съда 134 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 11 акта са върнати на прокуратурата , т. е.
8,2%. Статистическите данни и проверката на конкретни преписки
налагат извод за създадена добра организация на работа по наказателно-
съдебния надзор

По проверените дела, като цяло се установи отразяване на извършения
доклад по чл.219, ал.1 от НПК, с което ИВСС приема, че е изпълнена
препоръката, дадена при предходната планова проверка.

Удостоверява се и проведения доклад по чл.226 НПК преди предявяване на
разследването.

ПОДАДЕНИ  ПРОТЕСТИ против присъди /въззивни и касационни/
През 2020г.- 10 бр. въззивни, от тях 4 са неуважени  4  са уважени и 2

неразгледани; касационни протести - няма
През 2019г. – 10 бр. въззивни протеста, от които 6 неуважени, 2 са

уважени и 2 бр. са неразгледани; касационни протести са 2 бр. , които са
неуважени.

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

През 2020 г. прокурорите от ОП Пазарджик са участвали в общо 354
съдебни заседания по  наказателни дела, от които 219 съдебни заседания по
първоинстанционни дела, 135 съдебни заседания по въззивни дела. По
прокурори и видове дела, данните са изнесени в следните таблици:

ПРОКУРОР

Брой с.з.
по  Първо

инстанционни
 дела

Брой с.з. по
Въззивни дела

Общо
участия в
заседания
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Ангел Панков 34 18 52
Васил Малинов 47 0 47
Димитрия Ганчева 0 0 0
Живко Пенев 24 8 32
Недялка Попова 46 7 53
Паун Савов 15 11 26
Станка Димитрова 7 13 20
Стефан Янев 4 15 19
Стоян Пешев 17 24 41
Таня Мадина 25 39 64
Общо 219 135 354

Прокурор

Внесени МНО пред
първоинстанционен

съд

Участие пред
въззивен  съд по

МНО

Участие в
други ВЧНД

Ангел Панков 2 0 2
Васил Малинов 2 0 2
Димитрия Ганчева 0 0 0
Живко Пенев 1 7 0
Недялка Попова 1 3 2
Паун Савов 0 2 1
Станка Димитрова 4 4 0
Стефан Янев 0 1 0
Стоян Пешев 2 3 4
Таня Мадина 2 4 1
Общо 14 24 12

През 2019 г. прокурорите от ОП – Пазарджик са участвали общо в 439
заседания, по 267 първоинстанционни и 172 въззивни дела. По прокурори и
видове дела, данните са изнесени в следните таблици:

ПРОКУРОР

Брой с.з.
по  Първо

инстанционни
 дела

Брой с.з. по
Въззивни дела

Общо участия в
заседания

Ангел Панков 30 47 77
Васил Малинов 47 1 48
Димитрия Ганчева 28 39 67
Живко Пенев 23 21 44
Недялка Попова 60 3 63
Паун Савов 16 17 33
Станка Димитрова 4 11 15
Стефан Янев 13 0 13
Стоян Пешев 19 11 30
Таня Мадина 27 22 49
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Общо 267 172 439

Прокурор

Внесени МНО пред
първоинстанционен

съд

Участие пред
въззивен  съд по

МНО

Участие в
други ВЧНД

Ангел Панков 0 3 0
Васил Малинов 7 0 0
Димитрия Ганчева 11 3 0
Живко Пенев 0 3 0
Недялка Попова 1 4 0
Паун Савов 2 2 0
Станка Димитрова 0 6 0
Стефан Янев 2 1 0
Стоян Пешев 3 2 0
Таня Мадина 6 4 0
Общо 32 28 0

1. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията

През 2020 г. са приведени в изпълнение 30 присъди. Неприведени
присъди в срок – няма, отлагания на изпълнението на наказанието -няма.

През 2019 г. са приведени в изпълнение 43 присъди. Неприведени
присъди в срок - няма и отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

Извърши се проверка на случаен принцип на:

Присъдна преписка № 18 /2019г. по описа на ОП Пазарджик. С влязло
в сила протоколно определение № 9 от 29.05.2019 г. по НОХД № 273/2019 г. на
ОС Пазарджик, е одобрено споразумение, с  което подсъдимият е признат за
виновен и на основание чл. 354а ал.2 изр. 2 т.4, във вр. чл. 354 ал.1, изр. 1, пр.4
НК,  вр.  чл.  29,  ал.1,  б.“б“,  вр.  чл.  55,  ал.1,  т.1  НК е осъден на лишаване от
свобода 3г. и 3 м. и глоба в размер на 20 хиляди лева, както и на основание чл.
343б, ал.3 НК и чл. 54 и чл. 57 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от
1 г. и глба в размер на 500 лева. На осн. чл. 343 г НК подсъдимият е лишен от
право да управлява МПС за срок от 3 год. и 3 месеца. На основание чл. 23 НК на
подсъдимия е определено едно общо най- тежко наказание л.с. в размер на 3 г. и
3 м. и 20 000 лева глоба, платима в полза на държавата при режим на
изтърпяване на най- тежко определеното наказание „строг“, на основание чл. 57,
ал. 1, т. 2 ЗИНСС. Препис от споразумението е постъпило в прокуратурата на
30.05.2019 г. и с протокол за избор от същата дата на случаен принцип е
разпределено на прокурор Таня Мадина. С писмо от 30.05.2019 г. присъдата е
изпратена за изпълнение на началника на Затвора  Пазарджик. На 30.05.2019 г. е
изготвено и предложение от прокурор Мадина до директора на ОДМВР
Пазарджик за налагане на ПАМ на лицето - забрана  за напускане на РБ. На



43

30.05.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил писмо до началника на отдел
пътна полиция при ОДМВР Пловдив, с което е изпратил препис от
споразумението за изпълнение на наказанието 3 г. и 3 месеца лишаване от право
да управлява МПС. С писмо от 30.05.2019 г. прокуратурата е уведомила съда, че
е получила влязлото в сила споразумение и са предприети действия по
привеждане в изпълнение на наказанието. На 31.05.2019 г. в ОП Пазарджик е
постъпило писмо от ОДМВР Пазарджик, с което уведомяват, че на лицето е
наложена мярка по чл. 75, т. 3 от ЗБДС/ЗБЛД.  На 05.06.2019 г. в ОП Пазарджик
е постъпило писмо от началника на Затвора Пазарджик, с което уведомяват, че
са получили протоколното определение и наказанието е приведено в
изпълнение, с начало 03.06.2019 г. С писмо от 11.06.2019 г. ОП Пазарджик е
уведомила ОС Пазарджик за начало на наказанието.  На 14.06.2019 г. в ОП
Пазарджик е постъпило писмо с което уведомяват, че наложеното наказание
лишаване от управление на МПС е приведено в изпълнение за периода от
27.08.2018 г. до 27.11.2021 г. С писмо от 17.06.2019 г. ОП Пазарджик е
уведомила ОС Пазарджик за наложеното наказание лишаване от право да
управлява МПС. На 05.06.2019 г. е получено писмо от началника на Затвора
Пазарджик, с което иска прокуратурата да се произнесе на основание чл. 59, ал.
1 НК по предварителното задържане на лишения от свобода. С постановление
от 11.06.2019 г. наблюдаващият прокурор  е приспаднал времето от 08.11.2018 г.
до влизане в сила на определението 29.05.2019 г., през което осъденият е бил
задържан с постановление на наблюдаващия прокурор и с определение на ОС
Пазарджик. На 12.05.2020 г. в ОП Пазарджик е постъпила молба от осъдения, с
която иска условно предсрочно освобождаване. С писмо от 13.05.2021 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил копие от молбата до началника на Затвора
Пазарджик, за писмено становище, относно депозираното искане за
освобождаване, с прилагане на УПО. С протоколно определение №
80/02.06.2021 г. по ЧНД  № 312/2021 г. ОС Пазарджик е оставил без уважение
молбата на осъдения за предсрочно условно освобождаване. С определение №
142/30.06.2021 г. по ВЧНД № 342/2021 г. АС Пловдив е потвърдил
определението на ОС Пазарджик. Определението е влязло в сила на 30.06.2021
г. Заверени преписи са постъпили в прокуратурата на 07.07.2021 г. С писмо,
постъпило в прокуратурата на 26.08.2021 г., началникът на Затвора е уведомил,
че лицето е изтърпяло наказанието с помощта на 5 м. и 14 дни работа в негова
полза и предварителен арест от 08.11.2018 г. до 03.06.2019 г. и е освободено на
24.08.2021 г. С писмо от 30.08.2021 г. ОП Пазарджик е уведомил ОС Пазарджик
за изтърпяното наказание. С писмо от същата дата, окръжният прокурор на ОП
Пазарджик е поискал от директора на ОДМВР Пазарджик отмяна на ПАМ,
поради изтърпяното наказание. На 08.09.2021 г. в ОП Пазарджик е постъпило
писмо от ОДМВР Пазарджик, с което уведомяват, че със заповед на директора е
снета ПАМ.

Присъдна преписка № 22 /2020г. по описа на ОП Пазарджик. С влязло
в сила на протоколно определение от 01.09.2020 г. по НОХД № 340/2020 г. на
ОС Пазарджик, е одобрено споразумение, с  което подсъдимият е признат за
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виновен и на основание чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4,  вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 55,
ал. 1, т. 1 НК му се определя наказание лишаване от свобода за срок от 1 година
и глоба в размер на 2500 лева, както и на основание чл. 343 б, ал. 3, вр. чл. 55,
ал.1, т. 1 НК му се определя наказание лишаване от свобода за срок от 10 м. и
глоба в размер на 250 лева. На основание чл. 23, ал. 1 НК на подсъдимия е
определено едно общо най- тежко наказание л.с. в размер на 1 г., което да
изтърпи при първоначален общ режим и 2500 лева глоба. Препис от
споразумението е постъпило в прокуратурата на  02.09.2020 г. и с протокол за
избор от същата дата, на случаен принцип е разпределено на прокурор Таня
Мадина. С писмо от 13.09.2020 г.  препис от споразумението е изпратено на
началника на Затвора Пазарджик, за изпълнение на присъдата. На същата дата е
изготвено и предложение до директора на ОДМВР Пазарджик за налагане на
ПАМ. С писмо от същата дата  ОП Пазарджик е уведомила ОС Пазарджик, че са
предприети действия по привеждане в изпълнение на наказанието. На
09.09.2020 г. в ОП Пазарджик е постъпило писмо от ОДМВР Пазарджик, с което
уведомяват, че на лицето е наложена ПАМ. С писмо, постъпило в прокуратурата
на 11.09.2020 г., началникът на Затвора Пазарджик е поискал прокуратурата да
се произнесе по предварителното задържане. С писмо, постъпило в
прокуратурата на същата дата, началникът на Затвора е уведомил, че
наказанието е приведено в изпълнение, с начало 08.09.2020 г. С писмо от
15.09.2020 г. ОП Пазарджик е уведомила ОС Пазарджик, за началото на
наказанието. С постановление от 15.09.2020 г. наблюдаващият прокурор е
приспаднал времето  от 26.02.2020 г. до 01.09.2020 г., когато е влязло в сила
споразумението, през което осъденият е бил задържан в сектор „Арести“
Пазарджик. С протоколно определение от 09.12.2020 г. по ЧНД № 588/2020 г.
ОС Пазарджик е освободил условно предсрочно осъденото лице от остатъка от
наказанието л.с. в размер на 1 м. и 16 дни, като на основание чл. 70, ал. 6 НК е
установил изпитателен срок в размер на 1м. и 16 дни. Определението е влязло в
сила на 17.12.2020 г. и е постъпило в ОП Пазарджик на 18.12.2020 г. На
21.12.2020 г. в ОП Пазарджик е постъпило писмо от началника на Затвора
Пазарджик, че лицето е изтърпяло наказанието от 08.09.2020 г. до 17.12.2020 г.
и е освободен условно предсрочно на 17.12.2020 г., с изпитателен срок 1 м. и 16
дни. С писмо от 22.12.2020 г. ОП Пазарджик е уведомил ОС Пазарджик за
изтърпяното наказание. На 04.01.2021 г. наблюдаващият прокурор е изготвил
предложение до директора на ОДМВР Пазарджик за отмяна на ПАМ. С писмо,
постъпило в прокуратурата на 11.01.2021 г., същата е уведомена, че със заповед
на директора на ОДМВР Пазарджик на лицето е снета ПАМ.

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 Пазарджик, 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.
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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.

II. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

През 2020г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са общо 63
участия в съдебни заседания по 42 дела. Предявени са 13 бр. граждански иска от
прокурор и обжалвани съдебни решения – 7 бр.

През 2019г. броят на гражданските дела с участие на прокурор са общо 86,
участия в съдебни заседания по 56 дела. Предявени са 13 бр. граждански иска от
прокурор и обжалвани съдебни решения – 3 бр.

 III. АДМИНИСТРАТИВНО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2020г.- общо
879 участия в съдебни заседания по 694 дела,

 От тях :

- участие по закон 221 бр. ,

- по лична преценка на прокурора -4 бр.

Брой на административните дела с участие на прокурор през 2019г.- общо
742 участия в съдебни заседания по 638 дела,

 От тях :

- участие по закон -193 бр.,

 - по лична преценка на прокурора -6 бр.

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

През 2020г.
1. получени и образувани преписки – 44. От тях :

- образувани по инициатива на прокурора – 23;
- образувани по искане на граждани и организации - 21.

2. Решени преписки – 43, подадени протести – 25., от тях 13 уважени и 4
неуважени, 8 бр. висящи.
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3. Останали нерешени преписки в края на периода -1.

През 2019г.
1.  получени и образувани преписки – 68. От тях :
- образувани по инициатива на прокурора – 61;
- образувани по искане на граждани и организации - 7.
2.  Решени преписки – 66, подадени протести – 47., от тях 15 уважени и 1

неуважени, 31 бр. висящи.
3. Останали нерешени преписки в края на периода -2.

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 Пазарджик 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 Пазарджик са водени
съгласно изискванията на Правилника за администрацията на Прокуратурата
на Република България и съответните  указания на Върховна касационна
прокуратура.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение на преписките и делата. Издаваните заповеди на
административния ръководител 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-
41/14.10.2015г. 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. на
главния прокурор на РБ.

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 Пазарджик за пазене в търговска банка,
съобразно указание изх. № 4134/2012 г. от 22.04.2014 г. на главния прокурор.
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От извършената проверка на конкретни преписки се установи, че
наблюдаващите прокурори от ОП Пазарджик дават указания в
постановленията за възлагане на проверка, определят срокове, съобразени с
разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и следят 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.

През проверявания период сравнително малък брой постановления за отказ
от образуване на досъдебно производство са били обжалвани /от общо 225
постановления са обжалвани 36, т. е. 11,5%/, като само 3 са отменени от
горестоящите прокуратури. След отмяната, наблюдаващите прокурори
незабавно предприемат необходимите действия за изпълнение на дадените
указания.

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

Движението на преписките се проследи и по входящия дневник, като се
установи, че записванията са пълни и кореспондират с материалите по
наблюдателните преписки.

Постановленията се връчват на адресатите с обратна разписка, с което
проверяващият екип приема, че е изпълнена препоръката на ИВСС, дадена
при предходната комплексна проверка.

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

Инстанционните преписки се администрират своевременно, като при
отмяна на постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство на низовата прокуратура, наблюдаващите прокурори дават
конкретни  указания, 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.

При проверката на конкретни преписки и дела се установява, че
предприетите от административния ръководител на ОП Пазарджик
организационни мерки са допринесли в голяма степен за подобряване контрола
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от страна на наблюдаващите прокурори по спрените дела, водени срещу
известен извършител и неизвестен извършител.

Независимо, че не във всички постановленията за спиране се съдържат
указания към полицейските органи за периодичен доклад за резултатите от
издирването, по всички проверени наблюдателни преписки са приложени
справки от полицейските органи, както и писма от наблюдаващите прокурори,
с които са изисквали тази информация. Към кориците на ПД е прикрепена
карта на спряно досъдебно производство срещу НИ, която съдържа следните
данни № на пр. пр., № на ДП, престъпление за което е образувано
производството, наблюдаващ прокурор, разследващ орган, дата на спиране,
основание за спиране, дата на изтичане на давностния срок и действия,
извършени от наблюдаващия прокурор след спиране на производството.

От предоставената от ОП Пазарджик информация е видно, че през
проверявания период от общо 166 прекратени досъдебни производства са
обжалвани 6 пред съда и горестоящата прокуратура. Статистическите данни
показват, че броя на обжалваните постановления за прекратяване на
наказателното производство е незначителен /3.6%/, но всички са отменени. По
едно от проверените дела съдът е отменил пет пъти постановленията и е
върнал делото на прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения.
Актовете на съда не са протестирани от прокурорите. Тази статистика,
както и проверката на конкретни дела, налага извода за необходимостта
от повече прецизност в анализа на доказателствата при постановяване на
акта за прекратяване, с оглед намаляване броя на отменените
постановления и предвид факта, че връщането на делата при всички случаи
води до неоснователно забавяне на наказателното производство.

След отмяната на постановленията и връщане на делото,
наблюдаващите прокурори го изпращат незабавно на разследващия орган, с

Установи се, че 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 комплектуват 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 Пазарджик е видно, че за
проверявания период от общо внесените в съда 134 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 11 акта са върнати на прокуратурата , т. е.
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8,2%. Статистическите данни и проверката на конкретни преписки
налагат извод за създадена добра организация на работа по наказателно-
съдебния надзор

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

Удостоверява се и проведения доклад по чл.226 НПК преди предявяване на
разследването.

Дейността по изпълнение на наказанията е на много добро ниво.
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 Пазарджик, 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.

При извършената проверка се налага извода за създадена добра
организация на работа в прокуратурата. Констатациите от настоящия
акт следва да се обсъдят от административния ръководител и прокурорите
в ОП Пазарджик и да се предприемат мерки за упражняване на по-
ефективен контрол върху разследването и извършване на задълбочен анализ
на доказателствата, преди постановяване на акта за прекратяване на
наказателното производство.

ЧАСТ ВТОРА
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ към ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

ПАЗАРДЖИК

І. Проверка на организацията  на административната дейност на
Окръжен следствен отдел към ОП Пазарджик, 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. броят на следователи по утвърден щат е бил 12 щ.бр.,
- незаети щатни бройки - няма

през 2019г. броят на следователи по утвърден щат е бил 12 щ.бр.,
- незаети щатни бройки – 1 бр.
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С Протокол №  23/24.06.2020 г. на Прокурорска колегия на ВСС, на
основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ районният прокурор на Районна прокуратура
Панагюрище е преназначен на свободната щатна бройка „следовател“ в ОСлО в
ОП Пазарджик, считано от 02.07.2020 г.

Длъжностите за служителите през проверявания период са – 5 щ.бр. за
2020 г. и 5 щ.бр. за 2019 г.

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА.

Случайното разпределение на преписките и делата в ОСлО Пазарджик се
извършва също чрез модула за случайно разпределение на УИС-3.

Организацията по определяне на групите за разпределение на досъдебните
производства, типа на тези досъдебни производства, съставът, процентните
натоварвания на следователите от ОСлО към ОП Пазарджик в определените
групи и категории към тях, както и кои служители да извършват
разпределението в УИС, се създава със заповеди на административния
ръководител на ОП Пазарджик.

Всички следствени поръчки и дела, разпределени на принципа на
случайния подбор, надлежно се подписват с електронен подпис от определените
служители да оперират с модула за случайно разпределение на УИС-3.

Поддържа се архив от общи протоколи за деня подписани от
административния ръководител. Поддържа се електронно копие от общи
протоколи за деня подписани от административния ръководител, до които имат
достъп всички следователи от ОСлО към ОП Пазарджик Пазарджик.

Към момента на проверката в ОП Пазарджик преписките и досъдебните
производства се разпределят, съобразно Заповед ОП № 55/28.06.2021г. на
административния ръководител на ОП Пазарджик. С тази заповед правомощията
на административния ръководител на ОП Пазарджик, в частта за случайното
разпределение на досъдебните производства в ОСлО към ОП Пазарджик, са
възложени на завеждащия отдела следовател Даниела Янева. Със заповедта са
определени групите досъдебни производства и следствени поръчки,
следователите в отделните групи и процента натовареност на всеки следовател,
както следва:

Първа група „Досъдебни производства“, с четири категории: I категория
„Тежки криминални престъпления“; II категория „Корупционни престъпления.
Престъпления против стопанството. Длъжностни престъпления“; III категория
„Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система“; IV
категория „Други“

 и
Втора група „Следствени поръчки“ .
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Завеждащият ОСлО Пазарджик е с натовареност 80% в Първа група /I,
II и III категория/ и със 100 % натовареност в Първа група /IV категория/ и във
Втора група.

3. КНИГИ, РЕГИСТРИ И ДНЕВНИЦИ:

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

- входящ дневник;
- изходящ дневник;
- разносна книга.
- регистри за образуваните и разследваните ДП;
- регистър за следствени поръчки и международна правна помощ

В ОСлО към ОП Пазарджик от 2006 г. се използва информационната
програма „ЦИССС“ за въвеждане на данни по образувани досъдебни
производства. Използва се правно - информационна система „АПИС’“. За
улеснение на деловодната работа се използва и програмата SL _DELA,  в която
се въвежда информация за образуваните ДП в ОСлО ОП Пазарджик.

ІІ. РАЗСЛЕДВАНИ ДП

През 2020г. в ОСлО при ОП Пазарджик е проведено разследване по 205
досъдебни производства, от които 96 образувани през периода, 95 останали на
производство от предходни години, възобновени дела за периода – 10.

От тях:
срещу ИИ- 21 и
срещу НИ- 184 бр.

Разследването по 13 ДП е приключило в двумесечния срок, ДП удължени
от наблюдаващия прокурор – 10 и 182 ДП в удължен от административния
ръководител на наблюдаващия прокурор срок.

Разследвани дела извън срок - няма.
-  привлечени лица - 21бр.;
- доклади по реда на чл. 226 от НПК – 210 броя
- с МНО „Задържане под стража”- 1.

През 2019г. в ОСлО при ОП Пазарджик е проведено разследване по 214
досъдебни производства, от които 93 образувани през периода, 105 останали на
производство от предходни години и възобновени дела за периода 16,

От тях:
 срещу ИИ – 46 и
 срещу НИ -168 бр.
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Разследването по 15 ДП е приключило в двумесечния срок,  дела в срок,
удължен от наблюдаващия прокурор –2 и по 197 ДП в удължен от
административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок.

Разследвани дела извън срок - няма.
- брой привлечени лица – 40;
- доклади по реда на чл. 226 от НПК – 312 броя;
- с МНО „Задържане под стража” -1.

ІIІ. ПРИКЛЮЧЕНИ ДП

През 2020г. е приключило разследването по 84 досъдебни производства, от
които 13 приключили в двумесечния срок, по 71 срокът за разследване е бил
удължаван. Няма приключени дела извън срок.

През този период няма върнато дело от прокуратурата на основание чл.
242, ал. 2 от НПК. От приключените ДП, 15 са изпратени на прокуратурата с
мнение за съд, 37 с мнение за прекратяване, 24 с мнение за спиране на
наказателното производство.

Според датата на образуване - новообразувани през периода 26, образувани
през минали периоди 46, възобновени 4.

Приключили дела на специален надзор -няма .
Приключили дела с голям обществен интерес - няма.

През 2019г. е приключило разследването по 119 досъдебни производства,
от които 22 приключили в двумесечния срок, по 97 срокът за разследване е бил
удължаван, няма приключени дела извън срок.

Върнати от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал. 2 от НПК – 2 бр.
От приключените ДП, 26 бр. са изпратени на прокуратурата с мнение за съд, 53
бр. с мнение за прекратяване, 33 бр. с мнение за спиране на наказателното
производство.

Според датата на образуване- новообразувани през периода 86, образувани
през минали периоди 7 и възобновени 21.

Приключили дела на специален надзор -2.
Приключили дела с голям обществен интерес - няма.

IV. ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП В КРАЯ НА ПЕРИОДА

Към края на 2020 г. са останали за разследване 121броя дела. От тях
-според датата на образуване: новообразувани- 67, стари- 48, възобновени- 6

бр.
- според извършителя  - НИ – 109 и ИИ - 12.
- според срока -  двумесечен - 17, продължен от прокуратурата -104, извън

срок – няма.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” – няма.
- на специален надзор и на специален отчет – няма.
- с голям обществен интерес – няма.
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- срещу непълнолетни лица – няма.
-дела, по които разследването е продължило над 2 години- 31 бр.

Към края на 2019 г. са останали за разследване 95 броя дела. От тях:
-според датата на образуване: новообразувани-48, стари-44.
- според извършителя  - НИ – 88 и ИИ -7
- възобновени- 3
- според срока -  двумесечен - 16, продължен от прокуратурата -79, извън

срок – няма.
- с взета по тях МНО „Задържане под стража” –1.
- на специален надзор и на специален отчет – 2.
- с голям обществен интерес – няма.
- срещу непълнолетни лица – 1.
-дела, по които разследването е продължило над 2 години- 16.

За 2020г. на ОСлО към ОП Пазарджик са възложени 58 досъдебни
производства, а за 2019 г.  57  досъдебни производства на основание чл. 194, ал.
1, т. 4 НПК.

Средната натовареност на един следовател в ОСлО към ОП Пазарджик за
2020г. е 17,17, а за 2019г. е 19,45.

На производство в ОСлО към ОП Пазарджик към дата 14.10.2021 г.  са
общо 119 досъдебни производства. От тях по следователи, както следва:

Следовател Брой ДП
1 Даниела Янева 8
2 Красимир Танев 9
3 Димчо Чолаков 16
4 Тодор Киферов 8
5 Тодор Димитров 9
6 Любомир Марков 19
7 Пламен Вълчев 12
8 Емилиан Венчев 6
9 Александър Заев 15
10 Васил Василев 7
11 Петър Петров 10

Беше извършена проверка на случайно избрани досъдебни производства,
разследвани от следователите от ОСлО към ОП Пазарджик, както следва:

Сл. д. № 76/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
2776/2020 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Красимир Танев.
Досъдебното производство е започнало на 15.10.2020 г. с оглед на
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местопроишествие от следовател Танев и с протокол за определен избор по
дежурство от 26.10.2020 г. е избар следовател Танев за водещ разследването.
Проведени са разпити на свидетели на 16.10.2020 г.; 21.10.2020 г.; 23.10.2020 г.;
28.10.2020 г. и на 31.11.2020 г.  С постановления на следовател Танев по делото
са назначени автооценъчна експертиза и две автотехнически експертизи, които
са изготвени и постъпили по делото. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от 15.08.2021 г. На 12.10.2020 г. е изготвено
предложение от следовател Танев за ново удължаване срока на разследване. В
него е посочено, че предстои представяне на назначената допълнителна съдебно
автотехническа експертиза, която е със срок на изпълнение 18.10.2021 г., след
което делото ще бъде докладвано на наблюдаващия прокурор за прецезиране на
обвинението, евентуално повдигане на обвиненине, предявяване на материалите
и приключването му със заключително мнение.

ДП № 65/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
852/2020 г. по описа на ОП Пазарджик, следовател Васил Василев.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 11.09.2020 г. на
прокурор от ОП Пазарджик за престъпление по чл. 248а , ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал.1
НК. По предложение на наблюдаващия прокурор, с постановление от 18.09.2020
г. на окръжния прокрурор на ОП Пазарджик разследването е възложено на
следовател при ОСлО на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило
в ОСлО на 18.09.2020 г. и с протокол за избор от същата дата, на случаен
принцип е избран следовател В. Василев. Срокът на разследване е удължен,
последно с два месеца, считано от 11.09.2021 г. По делото са разпитани шест
лица. Изготвени са постановления до Областна дирекция Държавен фонд
земеделие гр. Пазарджик и Държавен фонд земеделие гр. София, с конкретни
искания, по които е получен отговор. По делото е изготвен доклад от
разследващия до наблюдаващия прокурор на 21.09.2021 г., в който е посочено че
предстои ДП да се изпрати на наблюдаващия прокурор за получаване на
указания, въз основа на събрания доказателствен материал. На 05.10.2021 г. в
ОСлО е постъпило постановление на наблюдаващия прокурор от 04.10.2021 г., с
което делото е върнато след доклад, в което е посочено че същото следва да бъде
приключено при така събраните доказателства.

Сл.д № 21/2021г.  по описа на ОСлО при ОП Пазарджик,  пр.  пр.  №
585/2021 г. по описа на ОП Пазарджик, следовател Тодор Киферов.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор от ОП
Пазарджик от 05.04.2021 г. за престъпление по чл. 213а,  ал. 3, т. 7, вр. ал. 2, т. 1,
вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.„а“ и б.„б“. По предложение на наблюдаващия
прокурор, с постановление от 14.04.2021 г. на окръжния прокурор на ОП
Пазарджик, разследването е възложено на следовател от ОСлО при ОП
Пазарджик, на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в ОСлО на
15.04.2021 г. и с протокл за избор от същата дата, на случаен принцип е избран
следвател Кеферов. Проведен е разпит по делото на 4-ма свидетели. С
постановление от 20.07.2021 г. по делото е назначена съдебномедицинска
експертиза, която е изготвена и постъпила по делото. Изискани са и получени
справки от различни органи и институции. С постановление от 12.10.2021 г.
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наблюдаващият прокурор е върнал делото на разследващия, след доклад, с
дадени указания за привличане към наказателна отговорност на едно лице,
разясняване правата на пострадалите и приключване на разследването по
надлежния ред. Срокът е удължаван, последно с два месеца, считано от
05.10.2021г.

Сл.д № 93/2020г.  по описа на ОСлО при ОП Пазарджик,  пр.  пр.  №
3659/2020 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Емилиан Венчев.
Досъдебното производство е  образувано с постановление от 02.12.2020 г. на
прокурор от РП Пазарджик за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 НК и на
основание чл. 194, ал. 1, т. 3 НПК, разследването е възложено да се извърши от
следовател от ОСлО при ОП Пазарджик. Делото е постъпило в ОСлО на
15.12.2020 г. и с протокол за избор от същата дата, на случаен принцип, е
разпределено на следовател Венчев. На 16.12.2020 г. са изготвени три
постановления на основание чл. 178, ал. 2 НПК. Изискани са и получени справки
и информации от различни органи и институции. По делото са разпитани 5-ма
свидетели. С постановление от 12.04.2021 г. е назначена съдебномедицинска
експертиза, която е изготвена и постъпила по делото. С постановление от
14.09.2021 г. е възложено на следовател от ОСлО към ОП Плевен да извърши
следствени действия по делегация. Срокът на разследване е удължаван, последно
с два месеца, считано от 01.10.2021 г.

Сл.д № 50/2020г.  по описа на ОСлО при ОП Пазарджик,  пр.  пр.  №
345/2020 г. по описа на РП Велинград, следовател Любомир Марков.
Досъдебното производство е  образувано с постановление от 02.07.2020 г. за
престъпление по чл. 286, ал. 1 НК и на основание чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК
разследването е възложено да се проведе от следовател при ОСлО при ОП
Пазарджик. Делото е постъпило в ОСлО на 09.07.2020 г. и с протокол за избор от
същата дата е избран следовател Марков. Проведен е разпит на 3-ма свидетели
по делото. Изготвено е постановление на основание чл. 159 НПК от 13.05.2021 г.
за приобщаване на информация и документи. С постановление от 20.05.2021 г. е
назначена съдебнопсихиатрична експертиза, изготвена и постъпила по делото.
Изискани и получени са документи от различни органи и институции. Делото е
докладвано на наблюдаващия прокурор на 08.06.2021 г., заедно с проект на
постановление за привличане на обвиняем и е върнато с указания от
наблюдаващия прокурор на 22.06.2021 г.  за привличане и разпит на обвиняем. С
постановление от 12.07.2021 г. едно лице е привлечено като обвиняем и му е
проведен разпит. Срокът на разследването е удължаван, последно с два месеца,
считано от 02.09.2021 г.

Сл.д № 554/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
4042/2019 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Пламен Вълчев.
Досъдебното производство е  образувано с постановление от 17.02.2020 г. на
прокурор от РП Пазарджик за престъпление по чл. 290, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.
ал. 1 НК. По предложение на наблюдаващия прокурор, с постановление от
25.02.2020 г., окръжният прокурор на ОП Пазарджик е възложил разследването
на следовател от ОСлО при ОП Пазарджик на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК.
Делото е постъпило в ОСлО на 25.02.2020 г. и с протокол за избор от същата
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дата, на случаен избор, е възложено на следовател Вълчев. Изготвени са
постановления на основание чл. 159 НПК за предостяване на информация и
документи. Проведен е разпит на 21 свидетели по делото. Изготвени са 4
постановления за привличане на 4 лица, като обвиняеми от 04.12.2020 г., които
са докладвани на наблюдаващия прокурор и с постановление от 17.12.2020 г. са
върнати за изготвяне на нови проекти на обвинения, съгласно дадени указания.
Изготвени са постановления, които са докладвани на наблюдаващия прокурор по
реда на чл.  219  НПК,  с доклад изготвен от 29.12.2020  г.  Върнати са с
постановление на наблюдаващия прокурор от 20.01.2021 г., с указания. С
постановление е възлагано на основание чл. 218, ал. 2 НПК извършване на
отделни действия по разследването. Изготвени са нови постановления за
привличане на 4 лица, като обвиняеми от 25.02.2021 г., предявени са и е
проведен разпит на обвиняемите лица.  Проведени са и нови  разпити на
обвиняемите лица от 24.03.2021 г.  и от 13.04.2021 г. На 13.04.2021 г. е и
предявено разследването на 4 -мата обвиняеми лица по делото. На 17.06.2021 г. е
проведена очна ставка между свидетели по делото. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 22.08.2021 г. На 11.10.2021 г. е
изготвено предложение до наблюдаващия прокурор за ново удължаване на срока
на разследване, в което е посочено, че по делото предстои извършване на очна
ставка между трима свидетели, по отделно с четвърта свидетелка, насрочена за
22.10.2021 г., която ще се извърши в Кметството на гр. Ветрен и след
извършване на тези действия, материалите по делото ще бъдат докладвани на
наблюдаващия прокурор и ще се пристъпи към предявяване на разследването на
4-мата обвиняеми лица.

Сл.д № 91/2020г.  по описа на ОСлО при ОП Пазарджик,  пр.  пр.  №
3534/2020 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Димчо Чолаков.
Досъдебното производство е  образувано с постановление от 30.11.2020 г. на
прокурор от РП Пазарджик за престъпление по чл. 159б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.
159б, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 НК. На основание чл. 194, ал. 1, т. 3 НПК разследването
е възложено на следовател от ОСлО при ОП Пазарджик. Делото е постъпило в
ОСлО на 08.12.2020 г. и с протокол за избор от същата дата, на случаен избор, е
възложено на следовател Чолаков. Изискани са и получени справки от различни
органи и институции. Изготвени са постановления  от 25.05.2021 г. на основание
чл. 199 НПК, три лица да бъдат обявени за общодържавно издирване. Проведен е
разпит на седем свидетели по делото. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от 30.09.2021 г. По делото няма привлечено в
качеството на обвиняемо лице и не е взимана МНО. В последното искане за
удължаване на срока е посочено, че по делото предстои да се извършат разпити
на още свидетели, очни ставки, издирване на едно от лицата и др.

Сл. д. № 7/2021г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
3971/2020 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Даниела Янева.
Досъдебното производство е  образувано с постановление от 08.02.2021 г. на
прокурор от РП Пазарджик за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“, вр. чл. 342,
ал.1 НК. По предложение на наблюдаващия прокурор, с постановление от
11.02.2021 г. разследването е възложено на следовател от ОСлО при ОП
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Пазарджик, на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК. Делото е постъпило в ОСлО на
11.02.2021 г. и с протокол за избор от същата дата, на случаен избор, е
възложено на следовател Янева. Проведени са разпити на 3-ма свидетели по
делото. Изготвени са постановления на основания чл. 199 и чл. 218, ал. 2 НПК за
предоставяне на документи и информация. С постановление от 02.04.2021 г. е
назначена съдебно медицинска експертиза, която е изготвена и постъпила по
делото. С постановление от 12.05.2021 г. наблюдаващият прокурор е спрял
досъдебното производство на основание чл. 244, ал.1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 5
НПК С постановление от 13.08.2021 г. на наблюдаващия прокурор
производството по делото е възобновено. След възобновяването е извършен
разпит на 2-ма свидетели и делото е изпратено за доклад, ведно с проект на
постановление за привличане на обвиняем. На 11.10.2021 г. е изготвено
постановление за привличане на обвиняем, предявено е и е проведен разпит на
обвиняемото лице. На 11.10.2021 г. е предявено разследването на обвиняемото
лице. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
09.09.2021 г.

Сл. д. № 33/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
293/2020 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Петър Петров.
Досъдебното производство е  образувано с постановление от 24.04.2020 г. на
прокурор от РП Пазарджик за престъпление по чл. 206, ал. 1, т. 5, вр. чл. 4, ал. 1
НК. На основание чл. 194, ал. 1, т. 3 НПК, разследването е възложено на
следовател при ОСлО към ОП Пазарджик. Делото е постъпило в ОСлО на
05.05.2020 г. и с протокол за избор от 05.05.2020 г., на случаен избор, е
възложено на следовател Петров.  На 14.05.2020 г. следовател Петров е изпратил
на наблюдаващия прокурор оперативно следствен календарен план за работа по
досъдебното производство. На 20.05.2020 г. са изготвени постановления за
възлагане на следствени действия по делегация на следовател от ОСлО към СГП.
На 14.10.2020 г. е изготвено ново постановление за възлагане действия по
делегация на следовател от ОСлО към СГП. Проведен е разпит по делото на 2-ма
свидетели. На 01.06.2021 г. е изготвено постановление за обявяване на лице за
общодържавно издирване. Срокът на разследване е удължаван, последно с два
месеца, считано от 24.08.2021 г.

ДП № 69/2018г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
1005/2018 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Александър Заев.
Досъдебното производство е  образувано с постановление от 11.06.2018 г. на
прокурор от РП Пазарджик за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2 НК.
Възложено е разследването да се извърши от следовател при ОСлО към ОП
Пазарджик. Делото е постъпило в ОСлО на 20.06.2018 г. и с протокол за избор от
същата дата, на случаен избор, е възложено на следовател Заев. Назначен е
превод на предоставена информация по делото. Назначена е и изтготвена
техническа експертиза. Изготвени са постановления за предоставяне на
информация и книжа на основание чл. 159 НПК. С постановление от 25.06.2019
г. на наблюдаващия прокурор разследването по делото е спряно на основание чл.
244, ал. 1, т. 2 НПК и с постановление от 08.06.2021 г. на наблюдаващия
прокурор е възобновено. Изготвени са постановления за възлагане извършване
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на действия по разследване в друг район, като следствената поръчка е върната,
като неизпълнена, тъй като лицето не живее в района. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 08.08.2021 г.  Изготвено е ново
искане от 07.10.2021 г. на разследващия за продължаване на срока на
разследване.

ДП № 36/2019г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
798/2019 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Тодор Димитров.
Досъдебното производство е  образувано с постановление от 16.05.2019 г. на
прокурор от РП Пазарджик за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, пр. 3, вр. чл.
130, ал. 2 НК. На основание чл. 194, ал. 1, т. 2 от НПК разследването е възложено
да се извърши от следовател при ОСлО към ОП Пазарджик. Делото е постъпило
в ОСлО на 28.05.2019 г. и с протокол за случаен избор от същата дата е
възложено на следовател Димитров. Изискани са и са получени множество
материали и информация от различни органи и институции.  С постановление от
24.07.2019 г. е назначена съдебно-медицинска експертиза, която е изтотвена и
представена по делото. Проведен е разпит на 7 свидетели по делото. Проведена е
очна ставка. С постановление от 17.12.2019 г. на наблюдаващия прокурор от РП
Пазарджик производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1,
вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С определение № 180/09.03.2020 г. по ЧНД №
272/2020 г. РС Пазарджик е отменил постановлението на РП Пазарджик за
прекратяване на наказателното производство и е върнал делото на прокуратурата
за извършване на следващите се процесуално следствени действия.
Определението е влязло в сила на 19.03.2020 г. и с постановление от 23.03.2020
г. наблюдаващият прокурор е изпратил делото на разследващия орган за
изпълнение на указанията, посочени в обстоятелствената част на постановения
съдебен акт. С постановление от 30.07.2020 г. на следовател Димитров е
назначена съдебно- медицинска експертиза, която е изготвена. Разпитани са 25
свидетели по делото. По делото е изготвена съдебно-техническа експертиза,
назначена с постановление на разследващия орган от 21.04.2021 г. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 13.09.2021 г.

Бяха проверени още и следните дела:

ДП № 87/2020г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
1905/2020 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Красимир Танев.

ДП № 7/2019г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. № 1342/2018
г. по описа на РП Велинград, следовател Васил Василев.

ДП № 17/2018г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. № 153/2018
г. по описа на РП Пазарджик, следовател Тодор Киферов.

Сл. д.  № 25 /2019г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. № 1026
/2019 г. по описа на ОП Пазарджик, следовател Емилиан Венчев.

Сл. д. № 97/2018г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
1423/2018 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Любомир Марков.
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Сл.д № 10/2019г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик,  пр.  пр.  № 3253
/2019 г. по описа на ОП Пазарджик, следовател Пламен Вълчев.

Сл.д № 69 /2019г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
640/2019 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Димчо Чолаков.

Сл.д № 68 /2021г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
1593/2021 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Даниела Янева.

Сл.д № 25/2018г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик,  пр.  пр.  №
2719/2017 г. по описа на РП Пазарджик, следовател Петър Петров.

ДП № 137 /2019г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик,  пр.  пр.  №
2959/2019 г. по описа на ОП Пазарджик, следовател Александър Заев.

ДП № 24 /2019г. по описа на ОСлО при ОП Пазарджик, пр. пр. №
964/2019 г. по описа на ОП Пазарджик, следовател Тодор Димитров.

По всички проверени следствени дела разследването се провежда в
законоустановения и удължен срок. Констатациите на проверяващия екип са,
че следователите в ОП Пазарджик своевременно изпълняват указанията на
наблюдаващите прокурори. В предложенията за удължаване на срока на
разследването много 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 -153 бр., като всички са изпълнени в срок.
През 2019 г. –делегации -130 бр., всички изпълнени в срок.

6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ ДП

Брой на спрените ДП

- за 2020 г.- 24 бр.
- за 2019 г.- 39 бр.

- на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от НПК  (през 2020 г.- 6, през 2019 г.- 6)
- на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК  (през 2020 г.- 10, през 2019 г.- 19);
- на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК  (през 2020 г.- 8, през 2019 г.- 14);

- от тях новообразувани през периода-/през 2020г.-9, през 2019г.- 14/
- от тях образувани през предходни периоди /през 2020г.-15, през 2019г.-25/

7. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА
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Веществените доказателства се съхраняват в обособен склад за веществени
доказателства, който представлява помещение в  гаража на ОД на МВР – гр.
Пазарджик. За тях отговаря  домакин в ОСлО при ОП Пазарджик, определен със
заповед на административния ръководител на ОП Пазарджик, да изпълнява
функциите на „Завеждащ склад за веществени доказателства“.

Съхраняваните веществени доказателства се описват в регистър с входяща
и изходяща част, съдържащ информация за дата на предаване, кой ги предава,
опис на доказателствата, като съответно се отразява и движението, ако има
такова и предаването им в съответната прокуратура, или съд при поискване
и/или при приключване на досъдебното производство.

Веществените доказателства се предават с приемо-предавателен протокол.

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 Пазарджик книги, регистри и дневници
съдържат нужната информация, което спомага за по-добра организация на
дейността по разследване.

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

За 2020г. на ОСлО към ОП Пазарджик са възложени 58 досъдебни
производства, а за 2019 г. - 57  досъдебни производства на основание чл. 194,
ал.  1,  т.  4  НПК, което е около 61 % от общо новообразуваните дела за
проверявания период.

По всички проверени следствени дела разследването се провежда в
законоустановения и удължен срок. Констатациите на проверяващия екип са,
че следователите в ОП Пазарджик своевременно изпълняват указанията на
наблюдаващите прокурори. В предложенията за удължаване на срока на
разследването много 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.

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител на
Окръжна прокуратура Пазарджик, който да запознае прокурорите и
следователите от ОП Пазарджик с резултатите от извършената комплексна
планова проверка.
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Ha eneKTpoHeH HocHTeJr na Bracruur^ c'sae6eH ebBer, 3a

AA Ce V3trparvr Ha eneKTpoHeH HocI4Ten Ha fJIaBHr4t

rrpoKypop Ha Peny6nr,rKa Elnrapur, 3a cBeAeHLre.

Ercselanr.trp or Arra Ia ce r43rrparr{ Ha eJreKTpoHeH HocureJr Ha Ar{peKTopa Ha

HCIC, 3a cBeAeHr4e.

Ercseunrxp or Axra Ia ce H3nparlr Ha eneKTpoHeH HoclrreJr Ha

aAMr4urrcrparkrBHkrr pbKoBoAr{Ten Ha Auenarraeua rpoKyparypa flroeAzs, 3d

CBC,IICHHE.

TIPIIJIOXEHIIE:

1. 3anoeel J\b fIfI-21-43104.10.2021r. Ha rlraBHun rrHcrreKrop Ha I,IBCC.
2.[oxta4u, crpaBK]I, I,I3Ba.4Kr.r or perr{crplr, Korrus or 3arroBeAlr, [poKypopcKr,r

aKToBe u Ap. Marepnanz, rpeAMer Ha aHaJrr43 e Arra 3a pe3ynrarr{.

IIHCTIEKTOP:
A.JI. MY
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