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Основание на проверката – на основание чл.54 ЗСВ, Годишната 

програма на Инспектората към ВСС за 2012г. и заповед № ПП-01-15/ 

07.03.2012г. на главния инспектор.  

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любомир 

Георгиев с експерти Маргарита Борисова и Ана Рачева. 

 Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата и 

следствения отдел, на организацията на образуването и движението на 

преписките и делата в прокуратурата, делата в следствения отдел, 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 – гр.Пазарджик е извършена от Инспектората към ВСС през  

2009г. Настоящата проверка обхваща периода  от  второто полугодие на 

2009г. до 2011г., включително.Нейна допълнителна цел е  непосредствено 

да бъде установено изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС в  Акт 

за резултати изх.  № 3756/17.12.2009г.  

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

планови проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишните  отчетни  доклади  на Окръжна прокуратура – 

гр.Пазарджик за 2009г., 2010г. и 2011г., на предоставените от ОП-

Пазарджик  4 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, бързи и 

незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор 

/справка № 4/, както и справки за дейността на ОСлО към ОП Пазарджик 

за второто полугодие на 2009г., 2010г. и 2011г. 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 

2. Част втора – Проверка на ОСлО към Окръжна прокуратура 

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. 

 

 Общ брой прокурори: 

В началото на 2011 год. утвърдената щатната численост на 

прокурорите в Окръжна прокуратура Пазарджик е, както следва: окръжен 

прокурор, двама заместника на окръжния прокурор и пет прокурора. Един 

от прокурорите в ОП Пазарджик е командирован в СГП. Два от щатовете 

са незаети, като един от свободните щатове е за зам. окръжен прокурор. На 

двата свободни щата са командировани двама прокурори, съответно от 

Районна прокуратура Пазарджик и Районна прокуратура Панагюрище. 

           

    - от тях работили през годината: 

Реално работилите през 2011 година прокурори в Окръжна 

прокуратура Пазарджик са девет, а именно окръжен прокурор, двама 

заместника на окръжния прокурор, шест прокурори, от които двама 

командировани от долустояща прокуратура: 

 Към края на 2011 год. незаетите щатове за прокурори в Окръжна 

прокуратура са 2. 

 

Администрация - общ брой служители и конкретно заети 

длъжности. 

 

Общият брой на съдебните служители от Окръжна прокуратура 

Пазарджик и Окръжен следствен отдел в ОП-Пазарджик възлиза на 32. 

Незаети щатове няма. 

 

2.Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.  

 В Окръжна прокуратура Пазарджик се водят дневници, книги и 

регистри, съобразени с изискванията на ПОДАПРБ и класификацията по 

Номенклатурата на делата на Прокуратурата на РБългария, както и такива 

водени по собствена преценка: 

 Входящ дневник; 

 Изходящ дневник; 

 Азбучник на жалбоподателите; 
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 Описна книга на досъдебните производства – дознания, следствени 

дела, на бързи и незабавни производства; 

 Азбучник на описна книга на досъдебните производства; 

 Книга за паркетните дела; 

 Азбучник на обвиняемите лица; 

 Книга за споразуменията; 

 Книга за постановленията по чл. 78А от НК; 

 Специален дневник за веществените доказателства; 

 Регистрационен дневник на веществените доказателства; 

 Книга за присъдите; 

 Азбучник на присъдите; 

 Дневник на критичните публикации; 

 Книга за задържаните лица; 

 Книга Спрени дела срещу „ИИ” и „НИ” 

 Регистър Заповеди Ръководна дейност; 

 Регистър Заповеди за личен състав; 

 Разносни книги /обикновена поща, препоръчана поща, вътрешна 

поща/; 

 Дневник на Критичните публикации; 

 Регистър за вписване на кореспонденцията с ТД на КУИППД; 

 Дневник на лицата срещу които се водят две и повече НП; 

 Електронен регистър на лицата с две и повече НП; 

          Книга искания за обезпечителни мерки по чл.72 от НПК; 

          Регистър за дисциплинарните производства и мерки по чл.327 от 

ЗСВ; 

 Регистри в регистратура за класифицирана информация по 

номенклатурен списък рег.№ 152/05.12.2008 г.; 

 

 Всички книги и регистри се водят на хартиен носител, на електронен 

носител се води Електронен регистър на лицата с две и повече НП. 

 

Беше проверен Регистърът за дисциплинарните производства и 

мерки по чл.327 от ЗСВ. Установи се, че същият се води редовно. 

 

След извършената проверка по движението на конкретните 

преписки и дела се установи, че книгите, регистрите и дневниците се 

водят много добре и отговарят на изискванията на ПОДАПРБ и 

съответните указания на ВКП. 

 

           3.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

Със заповед ОП №38/11.09.2009 г. на Окръжен прокурор на ОП 

Пазарджик и след приемане на нов Правилник за организацията и 
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дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България е 

създадена организация по работата с веществените доказателства, която 

включва определяне на служител, който да изпълнява функциите и на 

завеждащ склад за веществени доказателства, определяне на специално 

помещение – склад за веществени доказателства,  както и въвеждане на 

нов регистрационен дневник на веществените доказателства и специален 

дневник за веществените доказателства. При проверката на тези дневници 

се установи, че същите се водят редовно и съдържат необходимите 

реквизити. 

Не е създадена организация за спазване разпоредбата на 

чл.110,ал.5 от НПК, а именно,  парите и другите ценности, иззети 

като веществени доказателства, да се предават за пазене в търговска 

банка, обслужваща държавния бюджет, или в  Българската народна 

банка.  

 

 

4.Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 

 ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

         правни програми - СИЕЛА; 

         деловодни програми : 

         Унифицирана информационна система на ПРБ – в изпълнение на 

заповед № 4160/17.12.2008 г. на Зам. главен прокурор при ВКП, считано от 

01.01.2009 г. Окръжна прокуратура Пазарджик е започнала работа с УИС в 

реален режим. 

 Във връзка с Методическо указание на главния прокурор на 

Република България, относно дейността на прокурорите по приложение на 

глава 31а от НПК от 12.12.2011г., възникват практически проблеми. 

Съгласно чл. 6, т.6 от цитираното методическо указание, наблюдаващият 

прокурор изготвя проект за обвинителен акт, който изпраща на 

Специализираната прокуратура за съгласуване. В самото указание няма 

срок, в който следва да се осъществи съгласуването. Същевременно в УИС 

няма опция за въвеждане на тези проекти за обвинителен акт. 

Законоустановеният срок  за изготвяне на обвинителния акт е едномесечен 

и тече от постъпване на делото в прокуратурата. Съгласуването на проекта, 

в повечето случаи надхвърля този срок, т.е. изготвянето на окончателен 

обвинителен акт ще е извън сроковете, предвидени в чл. 242, ал. 3 от НПК. 

В тази насока би следвало в УИС да се предвиди механизъм за въвеждане 

на проектите на обвинителен акт, съгласно чл. 6, т.6 от Методическото 

указание. 

         В изпълнение на заповед № ЛС3020/16.07.2007 г. на Зам. главен 

прокурор при ВКП г-н Валери Първанов и заповед ОП №37/14.09.2007 г. 
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на Окръжен прокурор на ОП Пазарджик, считано от 17.09.2007 г. в ОП 

Пазарджик за всяко НП образувано от прокурор се генерира отделен 

идентификатор по стандартите на ЕИСПП. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ   на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП. 

Организацията на дейността на ОП Пазарджик относно водене на  

статистиката  се осъществява в изпълнение на Указание Изх.№ 

301/27.12.2007 г. на главен прокурор на РБългария, изм. и доп. с Указание 

Изх.№ 283/30.10.2008 г.  

 Изготвянето на статистическата информация в ОП Пазарджик се 

извършва от главен специалист компютърна обработка на информацията 

при ОП Пазарджик, обобщаването се извършва от системния 

администратор, като изготвянето на тримесечните, шестмесечните, 

деветмесечните и годишните статистически таблици става в сроковете, 

определени от по – горестоящите прокуратури и съобразно указанието на 

ВКП. 

  За всеки раздел се определя съответно проверяващ прокурор от ОП 

Пазарджик. 

 

 АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ  на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др./. 

 На 17.03.2011 год. е проведено съвещание по повод приемане на  

Годишния отчетен доклад за дейността на прокуратурите от Пазарджишки 

съдебен район за 2010 год. Провеждани са през полугодието, за 1-во и 3-то 

тримесечие и 9-месечие, 4-то тримесечие и второ 6-месечие, както и 

ежемесечни отчети за всеки месец. 

 На 25.01.2011 г. в кабинета на окръжен прокурор е проведено общо 

събрание на прокурорите от ОП Пазарджик за обсъждане на допусканите 

нарушения на разпоредбата на чл. 381,ал.2 от НПК, изключваща 

сключване на споразумения по глава осма, раздел ІV от Особената част на 

НК. 

           На 25.03.2011 г. е проведено съвещание с районните прокуратури от 

Пазарджишки съдебен район относно възникналите въпроси във връзка с 

прилагането на Инструкцията за провеждане предварителните проверки на 

главен прокурор на РБ и предложения за промяна на същата. 

 На 04.05.2011 год. е проведено съвещание съвместно с Окръжен съд 

и прокуратурите от Пазарджишки съдебен район за обсъждане на 

причините за връщане делата за доразследване, след изготвяне на 

анализите за върнатите за доразследване дела за първо тримесечие на 2011 

год. 

 На 04.11.2011 год. е проведено съвещание съвместно с Окръжен съд 

и прокуратурите от Пазарджишки съдебен район, както и с участието на 
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съдии от наказателната колегия на АС Пловдив и апелативен прокурор  за 

обсъждане на причините за връщане делата за доразследване за 2011 г. 

 На 11.11.2011 год. е проведено съвместно съвещание с 

административните ръководители на Районните прокуратури, завеждащ 

Окръжен следствен отдел и главен разследващ полицай на ОД на МВР 

Пазарджик във връзка с приложението на Методически указания на Главен 

прокурор за необходимите действия по чл.226 от НПК. 

 На 23.11.2011 г. в кабинета на окръжен прокурор - Пазарджик е 

проведено съвместно съвещание между представители на ОП Пазарджик , 

директор на Дирекция ТД на НАП Пловдив и старши юрисконсулт на ТД 

на НАП Пловдив във връзка с констатиран от ръководството на НАП 

София проблем, касаещ бездействие от страна на Координационния център 

за взаимодействие между ТД на НАП Пазарджик и ОП Пазарджик. 

 Всеки месец са провеждани работни срещи на Регионалния 

координационен център, създаден между ОП Пазарджик и ТД на НАП 

Пазарджик, на основание подписаната Инструкция за организация и 

формите на взаимодействие между МФ и ПРБ. 

 Всяка сряда в кабинета на окръжен прокурор- Пазарджик са 

провеждани работни съвещания с ръководството на ОД на МВР 

Пазарджик за решаване на текущи проблеми в оперативен порядък. 

 

5.Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата 

 

В изпълнение на Заповед ЛС № 6310/02.10.2007 г. на Заместника на 

главния прокурор при ВКП г-н Валери Първанов, със заповед ОП № 

42/12.10.2007 г., считано от 15.10.2007 г. в ОП Пазарджик преписките и 

делата се разпределят чрез предоставения от ВСС програмен продукт за 

случайно разпределение на преписки и дела „Law Choice”. 

При всяка кадрова промяна в структурата на ОП Пазарджик, се издава 

разпореждане на окръжния прокурор на Пазарджик относно разпределението на 

преписките и делата в ОП Пазарджик и Окръжен следствен отдел при ОП 

Пазарджик  

 С разпореждане  ОП - № /13.11.2011г.  на  административния ръководител на 

ОП Пазарджик, в изпълнение на заповед № 36/09.01.2012г. на главния прокурор на 

Република България и съобразявайки констатациите в приетия анализ на 

Инспектората към ВСС относно приложението на чл. 9 от ЗСВ, е определен реда за 

случайно разпределение на преписки и дела с програмния продукт „Law Choice”, 

като административният ръководител е със 100 % натовареност в първа 

група „избор по дежурство”, в трета група „тежки криминални 

престъпления” и в седма група, а с 50 % натовареност е във втора група 

„инстанционни преписки”. 
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          При извършената проверка от екипа на ИВСС не се установиха 

отклонения от този принцип на разпределение на делата. 

 

6.Заповеди и разпореждания : 

 

ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ   на административния 

ръководител по организация на дейността на прокуратурата: 

 - по указание на главния прокурор – 51 броя 

   - по собствена преценка – 32 броя 

В  изпълнение  на  административно–ръководната  си  дейност 

окръжният  прокурор  е  издал  83  разпореждания и заповеди. Всички те са 

свързани с привеждане на работата на Окръжна прокуратура Пазарджик в 

съответствие с указанията на ВКП и са насочени към създаване на ясни 

правила и конкретни задължения за всеки от работещите в прокуратурата, 

например:  

С разпореждане № 53/10.10.2011г. е разпоредено стриктно 

изпълнение на Инструкцията за поддръжка и използване на електронния 

регистър на лица, с неприключили наказателни производства на главния 

прокурор и на инструкцията за взаимодействие между ПРБ и МВР при 

разследване на две и повече досъдебни производства, образувани и водени 

срещу едно и също лице. 

          С разпореждане № 42/01.08.2011г. е разпоредено предприемане на 

мерки във връзка с организацията на дейността по приложение на чл. 6 от 

инструкцията за взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на две 

и повече досъдебни производства, образувани и водени срещу едно и също 

лице. 

         Всички заповеди се връчват на адресатите, а изпълнението им се 

контролира стриктно от административния ръководител. 

 

 НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ  от административния ръководител  

/чл.311,т.1 ЗСВ/ и предложения за поощрения / чл.304,ал.1 ЗВС/. 

   - предложения за поощрения  / чл.304,ал.1 ЗВС/ за 2011г.– 

няма. 

    

  - предложения за поощрения  / чл.304,ал.1 ЗВС/ за 2010г. – 2: 

 Предложение на административния ръководител на ОП Пазарджик 

от 11.01.2010 год. относно поощряване на прокурор Васил Малинов с 

отличие и парична награда. С протокол № 6 т. 39 от заседание на Висшия 

съдебен съвет от 11.02.2010 г., предложението е уважено. 
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 Предложение на административния ръководител на ОП Пазарджик 

от 11.01.2010 год. относно поощряване на прокурор Таня Мадина с 

отличие и парична награда. С протокол № 6 т. 40 от заседание на Висшия 

съдебен съвет от 11.02.2010 г., предложението е уважено. 
 

           - предложения за налагане  на дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 

и 2 ЗВС/ за 2011г. - 1 

На Т. Д. - следовател от Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура Пазарджик със заповед на окръжния прокурор  ОП №9 от 

18.01.2011 год. е наложено дисциплинарно наказание „забележка”, за 

допуснати от него нарушения по смисъла на чл. 307 ал.4 т.3 и т.5 от ЗСВ и 

т.2.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

 

           - предложения за налагане  на дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 

и 2 ЗВС/ за 2010г. - 2 

Със заповед на административния ръководител ОП №58 от 

14.07.2010 год., на завеждащ окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура Пазарджик – В. Н. е наложено дисциплинарно наказание 

„порицание“ на основание чл. 311 т.1 и чл. 314 ал.1 във вр. с чл. 308 ал. 1 

т.2 от ЗСВ. След подадена жалба от В. Н., с решение на ВСС по протокол 

№ 30 от 28.07.2010 год. наложеното наказание е изменено в по - леко - 

„забележка”, на основание чл. 314 ал.3 от ЗСВ.  

На В. П. - следовател от Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура Пазарджик със заповед ЛС№ 645/15.07.2010г. на окръжния 

прокурор е обърнато внимание, след подаден сигнал за допуснати от него 

нарушения по движението и организацията на работата по досъдебно 

производство № 32/2009 год.С протокол № 31, т.9 от 02.09.2010г.  ВСС е 

приел за сведение заповедта на административния ръководител на ОП 

Пазарджик, с която на осн. чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на 

следовател В. П. 

 

7.Извършени проверки: 

 

  - по инициатива на административния ръководител; 

         През 2011 година Окръжна прокуратура Пазарджик е осъществявала 

ръководно-контролната си дейност по изготвен в началото на годината 

план за работа по основните надзори. 

В Районните прокуратури Пазарджик, Велинград, Панагюрище и 

Пещера са извършени комплексни ревизии на дейността им през 2010 г. в 

изпълнение на раздел І т.3 от Плана за работата по основните надзори на 

Окръжна прокуратура Пазарджик през 2011 год. Ревизионните  актове  са  

изпращани на Апелативна прокуратура Пловдив и отдел  „Инспекторат“  

при ВКП – София. Резултатите от контролните ревизии са анализирани 
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и са издадени съответни заповеди от окръжния прокурор за подобряване 

на дейностите по основни надзори в Районните прокуратури. С 

издадените заповеди е бил запознат прокурорския състав в съответните 

прокуратури, за което е постъпила обратна информация в Окръжна 

прокуратура  Пазарджик. Основният извод,който се налага при така 

проведените ревизии е,че установената в някои районни прокуратури 

недостатъчно добра професионална подготовка и ниво на 

компетентност на отделни прокурори, изисква търсенето на 

различни подходи и от страна на съответните административни 

ръководители, с цел повишаване качеството на прокурорската работа. 

 

През 2011г. са извършени тематични и контролни проверки в 

Районните прокуратури – Пазарджик, Велинград, Пещера и Панагюрище, 

съгласно т.3.2 от Методическите указания за контрол в системата на 

прокуратурата, в изпълнение на разпореденото с писмо 

№11 206/29.11.2011 г. на прокурор при ВКП К. Антонова. 

Извършена е тематична проверка в районните прокуратури от 

Пазарджишкия съдебен район по разпореждане № ОП-62/07.11.2011г. на 

окръжен прокурор Пазарджик на преписките и ДП, водени за 

престъпления по чл.234 от НК и приключилите с постановления за отказ да 

се образува ДП, респ.постановления за прекратяване на ДП. 

В изпълнение раздел І,т.2 от Плана на ОП Пазарджик за 2011 г. е 

извършена тематична проверка на работата на районните прокуратури от 

Пазарджишкия съдебен район по преписки и дела по чл. 191,ал.3 и чл. 

151,ал.1 НК. 

    На основание разпореждане ОП № 17/15.03.2011 г. на окръжния 

прокурор е извършена тематична ревизия в Районните прокуратури от 

региона за практическото прилагане на „Инструкцията за поддръжка и 

използване на електронния регистър на лица с неприключени НП” и 

„Инструкцията за взаимодействието между ПРБ и МВР при разследване на 

две и повече ДП, образувани и водени срещу едно и също лице”. 

През 2011 год. е извършена тематична проверка от Окръжна 

прокуратура Пазарджик съвместно с Районна прокуратура Пазарджик 

върху работата по настаняване на задължително и принудително лечение 

на психично болни лица и осъществявания надзор върху местата за 

лечение, съобразно Указания с Изх.№ 64/28.03.2011 г. на прокурор 

ръководител сектор „Изпълнение на наказанията”. 

  

    - на Окръжна прокуратура от по-горни прокуратури: 

В изпълнение на заповед ЛС №150/29.04..2011 г. на и.ф. апелативен 

прокурор на АП Пловдив е извършена комплексна ревизия на Окръжна 

прокуратура Пазарджик за дейността й през 2010 година. Изготвен е 
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ревизионен акт, който бе изискан при проверката. Установи се, че са 

констатирани някои пропуски, допускани от прокурорите в работата им по 

преписките на следствен надзор, по спрените дела срещу известен 

извършител, по прекратените досъдебни производства за неспазване на 

изискването на чл. 243, ал.2 от НПК, относно големият брой неуважени 

протести през ревизирания период и др. Прокурорите от ОП Пазарджик 

са запознати с ревизионния акт и са предприети необходимите мерки за 

отстраняване на констатираните пропуски. 

През 2011година в изпълнение на заповед ЛС №354/09.02.2011 г. на 

главния прокурор на Република България и съобразно МУКСП, съвместно 

с Апелативна прокуратура е извършена тематична ревизия за 

практическото прилагане в дейността на Окръжна прокуратура Пазарджик 

и прокуратурите от Пазарджишки съдебен район на „Инструкцията за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключени 

НП” и „Инструкцията за взаимодействието между ПРБ и МВР при 

разследване на две и повече ДП, образувани и водени срещу едно и също 

лице”. 

  

 - по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт   

 На основание заповеди № ТП-01-03/22.03.2011 г., № ТП-01-

30/27.05.2011 г. и № ТП-01-31/27.05.2011 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС е извършена тематична проверка по приложението 

на чл. 72 и чл. 73 от НПК. 

 

През 2011г., в изпълнение на обхвата, определен в Раздел V 

„Надзор за законност” от плана на Окръжна прокуратура Пазарджик, са 

извършени съответните проверки. 

 

Администрирането на ОП Пазарджик е на много добро ниво. 

Своевременно издаваните заповеди и разпореждания на 

административния ръководител са довели до подобряване организацията 

на работатата, както в ОП, така и в низовите прокуратури от съдебния 

район. Извършените от ОП Пазарджик годишни ревизии, контролни и 

тематични проверки са обстойни и задълбочени, а в издадените актове се 

посочват конкретни пропуски в работата на районните прокуратури, 

както и мерки за преодоляването им. 

 

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

1.  Общ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2011г. - 968. От тях: 
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- Новообразувани - 891; 

- образувани в предходни периоди - 77; 

2. РЕШЕНИ – общо 942. От тях: 

2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство – общ брой – 80.  От тях:  

а/ обжалвани -  18, от  тях: 

- потвърдени - 13 

- отменени - 5 

 

б/ необжалвани – 62 

 2.2.Образувани досъдебни производства - общо 76 

 2.3.Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 89/ 

10.03.2011г./ - общо 137 

 

 2.4.Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. 

на главния прокурор на Република България по възлагането, извършването 

и приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция № И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата. – общо 27 

 

 2.5.Преписки, изпратени за предварителна проверка – общо 79, 

от тях: възлагани с постановление - 30 и по ИППП, след влизането и в сила 

- 49, от тях по реда  на чл.1 т.5 от ИППП – 2; на основание чл. 9 ал.1 от 

ИППП -47; 

 

 2.6.Преписки, по които прокурорът лично е извършил 

предварителна проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ –– 

няма. 

3. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ: 

 

3.1. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура  по 

преписки на Окръжна прокуратура, които са приключили с 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство – 

общо 30. От тях: 

 - отменени - 6 

  - потвърдени - 24 
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3.2. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура по преписки 

на Окръжна прокуратура, които са приключили с  резолюции по чл.4 и 

чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г. – общо  4. От тях :              

- отменени - няма 

- потвърдени – 4 

3.3. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на Районна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ 

от образуване на досъдебно производство  общо  217. От тях :              

- отменени - 98 

- потвърдени – 119 

 3.4. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на Районна прокуратура, които са приключили с  резолюции по чл.4 и 

чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г. –  общо 5. 

3.5. Нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок – брой, 

общо и по прокурори. – няма. 

 

 4. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на 2011 г. от 

образуваните преди 31.12.2010 г. – няма. 

         

През 2011г., сравнено с предходните две години, е увеличено 

процентното съотношение на решени към нерешени преписки. Това 

съотношение през 2009 година и през 2010 година е било 93% към 7%, 

докато през 2011 година то е 96% към 4%.  

През 2011 година е намалял процентът на постановените 

откази за образуване на досъдебни производства за сметка на увеличения 

процент на преписките, решени с постановление за образуване на 

досъдебно производство.Съотношението на постановленията за 

образуване на ДП, спрямо общия брой решени преписки в Районна 

прокуратура гр.Велинград е 45.5%,а в Районна прокуратура гр.Пазарджик 

е  44.7%. 

От анализа на данните в предоставената справка № 2 за 

проверявания период се установява, че през 2011г. в ОП Пазарджик са 

образувани общо 76 досъдебни производства, от които прокурор Недялка 

Попова има най голям брой образувани - 24. През 2010г. образуваните ДП 

в ОП Пазарджик са общо 92, от които прокурор Недялка Попова е с най-

голямо участие – 27. През второто полугодие на 2009г. са образувани 

общо 45 досъдебни производства, от които прокурор Попова отново е с 

най-голямо участие – 16.  

 

Отчита се значително увеличаване на решените в Окръжна 

прокуратура гр.Пазарджик инстанционни преписки. През 2011 година, 

инстанционните преписки са общо 397, през 2010 година са били 289, а 
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през 2009 година – 214. Увеличението спрямо 2010 година е с 37.4%, а 

спрямо 2009 година с 85.5%.  

 

             На случаен принцип бяха проверени 6  преписки, прекратени с 

резолюция, както следва: 

 

           - Пр.пр.№ 2532/2011г., наблюдаващ прокурор Станка 

Димитрова. Молбата е постъпила в ОП-Пазарджик на 02.11.2011г. С 

резолюция  от същата дата преписката е прекратена поради липса на 

данни за престъпление от общ характер. Разпореденено е препис от 

резолюцията да се изпрати за сведение на жалбоподателя, като изрично 

е посочено че резолюцията е окончателна и не подлежи на обжалване. 

Такъв е случаят и при пр.пр.№ 1248/2011, пак с наблюдаващ прокурор 

Станка Димитрова. Сигналът е постъпил в ОП на 16.05.2011. С 

резолюция от 17.05.2011г. преписката е прекратена. 

- Пр.пр.№ 1387/2011г., наблюдаващ прокурор В.Малинов. 
Жалбата е постъпила в ОП на 07.06.2011г., като е изпратена по 

компетентност от ВКП. С резолюция от 27.06.2011г. преписката е 

прекратена. Разпоредено е препис от резолюцията да се изпрати на 

жалбоподателя, като изрично е указано, че може да я обжалва пред 

АП-Пловдив. 

- Пр.пр.№ 2520/2011, наблюдаващ прокурор Ангел Панков. 
Жалбата е постъпила на 07.03.2011 в ОП. На 09.03.2011 прокурор Панков е 

изпратил писмо до НОИ РУСО Пазарджик със запитване за размера на 

личната пенсия за осигурителен стаж и възраст, получавана от 

жалбоподателя за последните десет години. С писмо от 22.03.2011 НОИ е 

предоставило поисканата инвформация. С резолюция от 23.03.2011г. 

преписката е прекратена, разпоредено е препис да се изпрати на 

жалбоподателя, като му  е указано, че същата подлежи на обжалване 

пред АП Пловдив. 

- Пр.пр. № 1707/2011, наблюдаващ прокурор Радослав 

Бакърджиев. Молбата е постъпила в ОП на 18.07.2011г. С резолюция от 

19.07.2011г. преписката е прекратена. Разпоредено е препис да се 

изпрати на жалбоподателя за сведение. 

- Пр.пр. № 1159/2011г., наблюдаващ прокурор Недялка Попова.  
С резолюция от 18.08.2011г. преписката е прекратена. Разпоредено е 

препис да се изпрати на жалбоподателя, като му  е указано, че същата 

подлежи на обжалване пред АП Пловдив, на основание чл. 13, ал.1 от 

ИППП. 

 

Констатира се разнородна практика при произнасянията на 

прокурорите от ОП Пазарджик в случаите на чл. 4, вр. с чл. 1, т.3 от 

ИППП. В някои от резолюциите, с които се  прекратява преписката 
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изрично се сочи, че същата подлежи на обжалване пред АП Пловдив, а 

в други, че резолюцията е окончателна и не подлежи на обжалване. 

Становището на ВКП по приложението на ИППП е, че тези 

резолюции не подлежат на обжалване, а само на служебна проверка, 

съгласно чл. 13, ал.1. Въпреки това, изхождайки от разпоредбите на НПК 

и ЗСВ, както и от чл. 13, ал.1 от ИППП, според който прокурорът от по-

горестоящата прокуратура извършва проверка на резолюцията по чл. 4  

по свой почин, по сигнал на гражданин или когато е уведомен за нейната 

неправилност, проверяващия екип счита, че няма законова пречка за 

обжалване пред АП  на тези прокурорски актове и не е погрешна 

практиката жалбоподателите да бъдат уведомявани за тази им 

възможност.  

 

Бяха проверени преписки, изпратени за предварителна проверка по 

реда на чл. 9 от ИППП: /пр.пр.№ 1263/2011, наблюдаващ прокурор 

Панков, пр.пр.№ 1931/2011, наблюдаващ прокурор Попова, пр.пр.              

№ 1337/2011г., наблюдаващ прокурор Савов, пр.пр.№ 2102/2011г., 

наблюдаващ прокурор Ст.Димитрова, пр.пр.№ 1512/2011г./. Беше 

констатирано , че въпреки разпоредбата на чл. 9, ал.3, т.2 от ИППП, 

съгласно която преписката се връща на прокурора само ако се 

разкрият достатъчно данни за извършено престъпление, прокурор 

Попова е указвала на органите на МВР, извършващи проверката, 

преписката да се върне в прокуратурата във всички случаи. Тази 

практика също може да се възприеме като правилна с оглед споделяне 

на разбирането, че преценката за извършено престъпление следва да се 

направи от прокурора. 
 

Бе проследено подробно движението на пр.пр. № 1298/2010г. по 

входящия дневник. Установи се следното: 

Преписката е получена в ОП Пазарджик на 14.06.2010г., изпратена 

по компетентност от АП-Пловдив. С постановление от 22.06.2010г. е 

възложено извършване на предварителна проверка на ОД на МВР-

Пазарджик. Преписката е върната в ОП след извършена проверка на 

02.08.2010. С постановление от 08.09.2010г. е отказано образуване на 

досъдебно производство. На 04.10.2010г. в ОП-Пазарджик е постъпила 

жалба срещу постановлението, която е изпратена в АП Пловдив, заедно с 

преписката, на 05.10.2010. На 18.10.2010 в ОП Пазарджик е получена 

преписката от АП Пловдив с потвърдено постановление. На 01.11.2010г. 

АП Пловдив отново е изискала преписката, като същата е изпратена там на 

02.11.2010г. На 24.11.2010г. ВКП е изпратила постановление за отмяна на 

постановлението на АП-Пловдив и ОП-Пазарджик. Указано е на ОП-

Пазарджик „да изготви ново адекватно и обосновано постановление, 

съгласно установената фактическа обстановка”. Преписката е върната 
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от АП Пловдив в ОП Пазарджик на 26.11.2010г.  С постановление от 

29.11.2010 ОП- Пазарджик отново е отказала да образува досъдебно 

производство. На 07.12.2010г. този отказ отново е обжалван пред АП-

Пловдив и преписката е изпратена на 08.12.2010г. На 13.12.2010г. АП 

Пловдив е върнала преписката с потвърдено постановление. На 

30.12.2010г. АП Пловдив е изискала преписката. Същата е изпратена там 

на 03.01.2011г. Преписката е върната в ОП Пазарджик на 01.02.2011г. 

Записванията във входящия дневник кореспондират изцяло с 

материалите по преписката и отразяват пълно и точно  движението на 

същата. 

 

Бяха проверени всички 5 преписки с отменени откази за образуване 

на досъдебно производство. Установи се, че постъпилите в ОП 

Пазарджик жалби срещу постановленията за отказ от образуване на 

досъдебно производство се администрират своевременно и делата се 

изпращат незабавно за произнасяне на по-горестоящата прокуратура. 

Изпълняват се указанията, дадени при отмяна на постановленията. 

Движението на преписките във  входящия дневник е  коректно отразено. 

 

Бяха проверени инстанционни преписки, приключили с 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, отменен 

от АП – Пловдив за 2011г. /пр.пр. №№ 377/2011, 863/2009, 1247/2009г. /. 

Подробно заслужава да бъде описана пр.пр.№ 231/2011г. по описа на 

ОП Пазарджик. На 22.12.2010г. в РП-Велинград е постъпил сигнал от 

Община Р., обл. Пазарджик. Образувана е пр.пр.№ 1674/2010г. по описа на 

РП Велинград. С постановление от 24.01.2011г. прокурор Малинова е 

изпратила по компетентност на ОП-Пазарджик материалите по 

преписката. С постановление от 28.01.2011г. по пр.пр. № 231/2011г. по 

описа на ОП Пазарджик, прокурор Панков е разпоредил преписката да се 

върне на РП-Велинград по компетентност, на разпореждане. С 

постановление от 11.05.2011г. по пр.пр.1674/2010г. прокурор Малинова от 

РП-Велинград е постановила преписката да се изпрати по компетентност 

на ОП Пазарджик, тъй като при извършената предварителна проверка от 

РУП-Велинград има събрани данни за евентуално извършено 

престъпление по чл.219 НК. С постановление от  19.05.2011г. прокурор 

Панков от ОП Пазарджик е отказал да образува досъдебно производство и 

е прекратил преписката, като е разпоредил същата да се върне на РП-

Велинград по принадлежност. По повод жалба срещу постановлението от  

Община Р.,  в АП-Пловдив е образувана инстанцонна преписка № 

2286/2011г. С постановление от 29.07.2011г. прокурор Ясенка 

Шигарминова е отменила постановлението на ОП-Пазарджик, като е 

разпоредила да се изпълнят дадените в постановлението указания, след 

което да се реши преписката по същество с мотивиран прокурорски акт. С  
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писмо от   03.08.2011т прокурор  Панков от ОП Пазарджик е разпоредил  

на РУП-Велинград „да изпълни указанията от постановлението на АП-

Пловдив ”. Определен е срок за извършване на проверката – 60 дни. Към 

писмото не е приложено постановлението на АП Пловдив, което 

следва да се изпълни. Това е наложило с писмо от 24.08.2011г. РУП-

Велинград да уведоми ОП Пазарджик, че не може да изпълни указанието, 

тъй като след запознаване с материалите по преписката е констатирана 

липсата на постановлението на АП-Пловдив. С писмо от 07.09.2011г. 

прокурор Панков е изпратил постановлението на АП Пловдив в РУП-

Велинград. Преписката е постъпила в ОП Пазарджик, след извършена 

проверка, на 06.10.2011г. С постановление от 10.10.2011г. прокурор 

Панков е изпратил материалите на РП-Велинград по компетентност, с 

оглед данни за извършено престъпление по чл.201 и чл.202 от НК. 

Движението на преписката се проследи и при извършената планова 

проверка в РП Велинград, където се установи, че с постановление от 

14.11.2011г. прокурор Елена Малинова е образувала досъдебно 

производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.201 

от НК. На 20.03.2012г. прокурор Елена Малинова е изготвила 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а НК. На 

същата дата делото е внесено в Районен съд – гр.Велинград.  

Вследствие  няколкократното препращане на преписката между 

двете прокуратури, от постъпването на сигнала  за извършено 

престъпление на Община Р. в РП-Велинград на 22.12.2010г., до внасяне на 

прокурорски акт в съда на  20.03.2012г., са изтекли 15 месеца, като 

досъдебната фаза на процеса се е развила  в рамките  само на  4 месеца. 

 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Пазарджик, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ 

 

 Със заповед № ОП-74/28.12.2009г. на административния 

ръководител на ОП Пазарджик са предприети конкретни мерки за 

повишаване на ефективността при упражняване на ръководство и 

надзор над разследващите органи в досъдебното производство, 

подобряване срочността на разследването и ограничаване броя на 

исканията по чл. 234, ал.3 от НПК. Заповедта е адресирана до всички 

прокурори от Пазарджишкия съдебен район  

 

През 2011г. в ОП – Пазарджик са наблюдавани  общо 353 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 136, 

образувани в предходни години 217.  
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Решени ДП от прокурор - 243, намиращи се при прокурор за 

произнасяне в края на 2011г. – 7. 

Най - голям брой новобразувани ДП е наблюдавала прокурор 

Недялка Попова – 30, от които в края на 2011г. е решила 15.  

 

През 2010г. в ОП – Пазарджик са наблюдавани  общо 318 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 149, 

образувани в предходни години 169.  

Решени ДП от прокурор - 209, намиращи се при прокурор за 

произнасяне в края на 2010г. -18. 

Отново най - голям брой новобразувани ДП е наблюдавала прокурор 

Недялка Попова – 33, от които в края на 2010г. е решила 20, а общо 

решените от нея досъдебни производства за 2010г са 52, които са най-

голям брой от общо решените 200 в ОП Пазарджик, т.е. повече от 25 %.  

 

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

 

За 2011г. ДП, изпратени на разследващи орган – 9, ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия – 14, за 2010г. ДП, 

изпратени на разследващи орган – 9, ДП, по които прокурорът е извършил 

необходимите действия – 13. 

 

       Действията на прокурора, след завършване на разследването на 

основание чл.242  ал.2 от НПК, се провеждат в срок. За 2011г. по общо 14 

досъдебни производства прокурорът е извършил необходимите действия, 

като най-много такива /предявяване на обвинение,разпит на обвиняем и 

предявяване на разследването/ е провел прокурор Малинов.     

 

През 2011г. в ОП – Пазарджик  са образувани  2 бързи 

производства, които са приключили в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  

незабавни производства – няма. 

През 2010г. в ОП – Пазарджик  са образувани  8 бързи 

производства,  от които 7 са приключили в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  

по 1 е постановено разследването да се извърши по общия ред,  незабавни 

производства – 2, всички приключени в срока по чл.362, ал.5 от НПК. 

 

Спрените наказателни производства в ОП – Пазарджик през 

2011г. са общо 66, от които спрени срещу неизвестен извършител са 54, а 

спрени срещу известен извършител са 12. 

Спрените наказателни производства в ОП – Пазарджик през 

2010г. са общо 46, от които спрени срещу неизвестен извършител са 32, а 

спрени срещу известен извършител са 14. 
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Извърши се проверка на произволно избрани  дела от 2009г. , 2010г. 

и 2011г., спрени на основание чл.244 ал.1 т.1 и т.3 от НПК: 

 

- ДП № 92/2006г. по описа на ОДП Пазарджик /пр.пр.вх.№ 

1765/2005г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 29.12.2006г. на прокурор Калина Накова 

при ОП Пазарджик срещу известен извършител за престъпление по чл.255 

ал.3 вр.ал.1 т.6 вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор от 05.07.2007г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. В същото постановление се съдържат 

указания към разследващия орган периодично да се докладват на 

прокурора резултатите от издирването. Наказателното производство е 

възобновявано и спирано многократно, като са спазени изискванията на 

чл.244 ал.8 от НПК. За последен път досъдебното производство е спряно с 

постановление от 14.07.2011г. на прокурор Стефан Янев при ОП 

Пазарджик, на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. Лицата са обявени за 

общодържавно издирване, като периодично се изпращат справки от 

разследващия орган за резултатите от издирването. 

- ДП № 1/2011г. по описа на ОД на МВР гр.Пазарджик, /пр.пр.вх. 

№ 2437/2011г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 04.01.2011г. на прокурор при ОП 

Пазарджик Н.Попова срещу известен извършител за престъпление по 

чл.255 ал.1 т.6 от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор 

от 12.05.2011г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 

ал.1 т.2 от НПК, след като лицата са били обявени за общодържавно 

издирване. В същото постановление се съдържат указания към 

разследващия орган ежемесечно да се докладват на прокурора резултатите 

от издирването. Наказателното производство е възобновявано на 

25.05.2011г. поради намиране на един от свидетелите. За последен път 

досъдебното производство е спряно с постановление от 25.07.2011г. на 

наблюдаващия делото прокурор, на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 

Лицето е  обявено за общодържавно издирване, като на 10.02.2012г. е 

изискана справка от разследващия орган за резултатите от издирването, 

тъй като нито една такава не е постъпвала в ОП от датата на 

последното спиране. 

- ДП № 312/2004г. по описа на ОСС гр.Пазарджик, /пр.пр.вх.№ 

467/2004г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 06.12.2004г. на прокурор при ОП 

Пазарджик Ангелина Митова срещу известен извършител за престъпление 

по чл.212 ал.5 вр.ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия делото 

прокурор от 22.12.2005г. досъдебното производство е спряно на основание 

чл.239 ал.1 т.1 вр.чл.22 ал.1 т.2 от НПК, като е указано  на разследващия 

орган лицето да бъде обявено за общодържавно издирване. Наказателното 
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производство е било възобновено на 26.02.2007г., след като издирваното 

лице е било намерено. С постановление на прокурор Калина Накова  от 

30.07.2007г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 

т.3 от НПК. В същото постановление се съдържат указания към 

разследващите периодично да се изготвят справки за резултатите от 

издирването на свидетеля. Делото е възобновено на 26.08.2008г. и 

впоследствие спряно с постановление на прокурор В.Малинов от 

03.04.2009г, на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. За последен път 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК с 

постановление от 27.12.2010г. на прокурор Малинов.Установи се,че е 

изтекъл предвидения в чл.244 ал.8 от НПК едногодишен срок, без да са 

предприети действия за възобновяване на наказателното производство, 

както от наблюдаващия делото прокурор, така и от разследващия орган. 

Въпреки че разследването е провеждано повече от седем години, в 

материалите по наблюдателното дело не се съдържа нито една справка 

за резултатите от проведени издирвателни мероприятия. Не се 

съдържат и писма или други актове на прокурора, с които да се изискват 

такива справки от разследващия орган.Впоследствие беше установено, че 

цитираното спряно досъдебно производство се намира в СлО - ОП 

Пазарджик, в нарушение на Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г., 

коригирано  с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  допълнено от Указание № 

И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № ЛС -103/21.01.2010г. 

След направената от проверяващия екип констатация, с писмо от 

29.03.2012г. делото бе изискано от ОП Пазарджик .  

- ДП № 242/2001г. по описа на ОСлО гр.Пазарджик, /пр.пр.вх.№  

4495/01г. по описа на РП Пазарджик и пр.пр.вх.№ 1031/2008г. по описа 

на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 19.09.2001г. на прокурор Н.Попова при РП Пазарджик 

срещу известен извършител за престъпление по чл.142 ал.1 и чл.188 ал.1 

от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор от РП от 

26.04.2006г., въпреки че делото е образувано срещу известен извършител, 

досъдебното производство е спряно на основание чл.239 ал.1 т.2 от НПК. 

В периода от образуване до спиране на производството, наблюдаващият 

делото прокурор е изпратил общо седем писма до разследващия орган с 

указание да се приключи разследването и същото да бъде изпратено с 

мотивирано заключително постановление, след като лицата са били 

обявени за общодържавно издирване. Наказателното производство е 

възобновявано на 31.03.2008г. от прокурор при РП Пазарджик Стефка 

Димитрова, като преписката е изпратена на ОП Пазарджик по 

компетентност, където е заведена с нов номер.За пореден път досъдебното 

производство е спряно с постановление от 16.09.2008г. на наблюдаващия 

делото прокурор при ОП Васил Малинов, на основание чл.244 ал.1 т.3 от 

НПК. В същото постановление се съдържа указание към разследващия 
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орган периодично да се докладват резултатите от проведеното издирване. 

В материалите по делото се съдържат данни, че лицето е   обявено за 

общодържавно издирване на 09.02.2009г. За последен път наказателното 

производство е спряно на 07.12.2010г. на основание чл.244 ал.1 т.3 от 

НПК. Почти една година по-късно, на 06.10.2011г. от ОП е изискана 

справка от разследващия орган, като същевременно му е указано 

ежемесечно да се докладват резултатите от издирването. След спиране 

на производството разследващият не е изготвил нито една такава 

справка. Изтекъл е и предвидения в чл.244 ал.8 от НПК едногодишен срок, 

без да са предприети действия от страна на прокуратурата за 

възобновяване на наказателното производство. 

- ДП № 227/2003г. по описа на ОСлО гр.Пазарджик, /пр.пр.вх.№ 

923/2003г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 24.09.2003г. на прокурор при ОП 

Пазарджик Ангел Панков срещу известен извършител за престъпление по 

чл.282 ал.1 от НК. С постановление на прокурор  Панков от 19.04.2005г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.239 ар.1 т.2 от НПК 

/стара редакция/. С постановление от 28.03.2008г. на ОП Пазарджик 

досъдебното производство е възобновено и със същото постановление е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С 

определение на Апелативен съд Пловдив № 152/06.06.2008г. е отменено 

определение № 205/21.04.2008г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е 

било потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното 

производство на ОП Пазарджик. В цитираното определението на АС 

Пловдив се указва да бъдат извършени допълнителни процесуално-

следствени действия с оглед обективно, всестранно и пълно изясняване на 

фактите по делото, относно точното прилагане на закона. С постановление 

от 01.02.2011г. досъдебното производство отново е било прекратено, на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК, което постановление е 

отменено с определение № 97/24.02.2011г. на Окръжен съд Пазарджик 

като необосновано и незаконосъобразно. В същото определение се дават 

указания  за събиране на допълнителни доказателства и изясняване на 

фактическата обстановка по делото. С постановление от 06.06.2011г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 

т.2 от НПК. В същото указание се указва на водещия разследването 

периодично да докладва за резултатите от издирването. Видно от 

справката на разследващия орган  от 28.02.2012г. , местонахождението 

на издирваното лице не е било установено. 

- ДП № 1316/2010г. по описа на РУП гр.Пазарджик, /пр.пр.вх.№ 

1618/2010г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 30.09.2010г. на прокурор при ОП 

Пазарджик Станка Димитрова срещу известен извършител за 

престъпление по чл.244 ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия 
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делото прокурор от 06.01.2011г. досъдебното производство е спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК, след като лицето е било 

обявено за общодържавно издирване. В същото постановление се 

съдържат указания към разследващия орган, на тримесечие да се докладват 

на прокурора резултатите от издирването. На 15.11.2011г., след четири 

поредни писма на наблюдаващия прокурор е изготвена справка от 

служител на ОД МВР за резултатите от издирването.Такава справка 

има и от дата 15.02.2012г.  

     

    В хода на проверката на ОСлО – ОП Пазарджик  се установи, че 

спрени на основание чл.244 ал.1 т.2 и т.3 от НПК досъдебни 

производства:/Следствено дело №101/2010г. по описа на ОСлО 

Пазарджик, пр.пр.2654/2007г. по описа на ОП Пазарджик; Следствено 

дело № 36/2009г. по описа на ОСлО Пазарджик, пр.пр.1366/2009г. по описа 

на ОП Пазарджи; ДП № 227/2003г., пр.пр.923/2003г. по описа на ОП 

Пазарджик; Следствено дело № 90-II/03г.   по описа на ОСлО Пазарджик, 

пр.пр.2514/2003г. по описа на ОП Пазарджик; Следствено дело № 

22/2009г. по описа на ОСлО Пазарджик, пр.пр.860/2009г. по описа на ОП 

Пазарджик; Следствено дело № 21/2009г.   по описа на ОСлО Пазарджик, 

пр.пр.№141/2009г. по описа на ОП Пазарджик; Следствено дело № 

171/2000г.   по описа на ОСлО Пазарджик, пр.пр.1577/2000г. по описа  на 

ОП-Пазарджик; Следствено дело № 4/1998г. по описа на ОСлО 

Пазарджик, пр.пр.62/1998г. по описа  на ОП-Пазарджик;  Следствено 

дело № 105/2005г.  по описа на ОСлО Пазарджик,  пр.пр.599/2005г. по 

описа  на ОП-Пазарджик; Следствено дело № 82/2010г.  по описа на ОСлО 

Пазарджик, пр.пр.2762/2009г. по описа  на ОП-Пазарджик/ са изпратени в 

СлО при ОП Пазарджик в нарушение на чл.245 ал.1 от НПК и Указание на 

ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г., коригирано  с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  

допълнено от Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор 

№ ЛС – 103/21.01.2010г. 

 

 Вследствие констатираното нарушение,  с  писма от 29.03.2012г. 

наблюдаващите прокурори от ОП Пазарджик  са изискали незабавно 

от ОСлО при ОП Пазарджик спрените дела, водени срещу известен 

извършител. 

 С писмо изх. № 371/29.03.2012г. относно организация на 

дейността по досъдебни производства, спрени срещу неизвестен 

извършител, след направената констатация от проверяващия екип на 

ИВСС при проверката в ОСлО при ОП Пазарджик, зам. окръжния 

прокурор Таня Мадина е разпоредила на наблюдаващите прокурори от 

всички прокуратури в съдебния район и следователите от ОСлО да 

спазват стриктно разпоредбата на чл. 245, ал.1 от НПК.Указва се за 

целта, наблюдаващите прокурори да разпоредят на следователите да 
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извършат проверка налице ли са основания за възобновяване на спрени 

наказателни производства, съответно за прекратяването им поради 

изтекла давност или поради наличие на друго основание, след което 

незабавно да изпратят делата на компетентната прокуратура. За 

стриктно изпълнение на разпореждането, завеждащия окръжен 

следствен отдел следва да осъществи контрол и да изготви доклад до 

окръжния прокурор. 

 

При проверката на спрени досъдебни производства срещу известен 

извършител се установи, че лицата се обявяват за издирване, но по някои 

от делата наблюдаващите прокурори не изискват справки за резултата 

от издирването, а по други, въпреки изискваните справки такива не се 

предоставят от разследващите органи. В тази връзка препоръчваме при 

неизпълнение на прокурорско разпореждане, още с първото напомнително 

писмо да се изпраща копие до административния ръководител на 

разследващия орган /следовател или разследващ полицай/ за предприемане 

на неоходимите мерки. Също така,при установяване на системно 

бездействие, което неоправдано забавя производството, може да бъде 

потърсена и дисциплинарна отговорност от страна на разследващия 

магистрат съобразно разпоредбата на чл.307 ал.4 т.2 от ЗСВ. За 

системно неизпълнение на задълженията на разследващ полицай  

препоръчваме да бъде изготвян сигнал до съответния ръководен орган на 

МВР и до Инспектората към МВР.  

 

Установиха се случаи, при които е изтекъл предвиденият в чл.244 

ал.8 от НПК едногодишен срок, без да са предприети действия от страна 

на наблюдаващите прокурори за възобновяване на наказателното 

производство. 

 

През 2011г. са прекратени общо 91 ДП, от тях обжалвани пред съда 

10, от които 9 са отменени. Обжалвани пред по – горните прокуратури 2, 

от които  1 отменено. Служебно отменени от по –горните прокуратури  - 

няма. Прекратени ДП поради изтекла давност – 34. 

 

През 2010г. са прекратени общо 63 ДП, от тях обжалвани пред съда 

8, от които 6 са отменени. Обжалвани пред по – горните прокуратури 8, от 

които  2 отменени. Служебно отменени от по –горните прокуратури  - 2. 

Прекратени ДП поради изтекла давност – 19. 

 

Беше извършена проверка на отменени от съда и от по-горестоящата 

прокуратура постановления на ОП Пазарджик за прекратяване на 

наказателното производство,избрани случайно: 
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- ДП № 1459/2010г. по описа на РУП Пазарджик, 

/пр.пр.вх.№2223/2010г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано на 03.11.2010г. на основание чл.212 ал.2 от 

НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123 ал.1 от НК. 

С постановление на прокурор при ОП Пазарджик Ангел Панков от 

30.09.2011г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С определение на Апелативен съд 

Пловдив от 19.12.2011г. е отменено определение №464/28.10.2011г. на 

Пазарджишкия окръжен съд и постановлението за прекратяване на 

наказателното производство на ОП Пазарджик. В определението на АС 

Пловдив се съдържат указания да бъдат извършени допълнителни 

действия по събиране на доказателства . 

- ДП № 1051/2010г. по описа на РУП Пазарджик, 

/пр.пр.вх.№2647/2010г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано на 09.12.2010г. на основание чл.212 ал.2 от 

НПК срещу известен извършител за престъпление по чл.343  ал.1 б. В 

вр.чл.342 ал.1  от НК. С постановление на прокурор при ОП Пазарджик 

Т.Мадина от 10.06.2011г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С определение на 

Апелативен съд Пловдив № 255/ 01.12.2011г. е отменено определение № 

306/27.10.2011г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е било потвърдено 

като правилно и законосъобразно обжалваното постановление за 

прекратяване на наказателното производство на ОП Пазарджик. В 

определението на АС Пловдив се съдържат указания за провеждане на 

допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на 

обективната истина по делото. С постановление на ОП Пазарджик от 

21.02.2012г. досъдебното производство отново е прекратено, след като са 

били изпълнени изцяло дадените от съда указания.  

- ДП № 1361/2010г. по описа на РУП Пазарджик, 

/пр.пр.вх.№3346/2010г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано на 11.10.2010г. на основание чл.212 ал.2 от 

НПК срещу известен извършител за престъпление по чл.343  ал.1 б.”б”  от 

НК. С постановление на прокурор при ОП Пазарджик Ст.Димитрова от 

11.05.2011г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С определение на Апелативен съд 

Пловдив № 336/ 30.06.2011г. е потвърдено определение № 249/30.05.2011г. 

на Пазарджишкия окръжен съд с което е било отменено постановлението 

за прекратяване на наказателното производство на ОП Пазарджик. В 

цитираното определението на ОС Пазарджик се съдържат указания да се 

съберат допълнителни доказателства по делото за пълно изясняване на 

фактическата обстановка.  

- ДП № 193/2010г. по описа на ОД МВР Пазарджик, 

/пр.пр.вх.№1601/2010г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 
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производство е образувано на 12.08.2010г. с постановление на прокурор 

Ст.Димитрова срещу известен извършител за престъпление по чл.255  ал.3 

вр.ал.1 т.2 от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор при 

ОП Пазарджик от 15.03.2011г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление  на 

Апелативна прокуратура Пловдив от 05.05.2011г. е отменено  

постановлението за прекратяване на наказателното производство на ОП 

Пазарджик. В постановлението на АП Пловдив  се констатира,че 

разследването е било проведено повърхностно и постановлението за 

прекратяване е изготвено при неизяснена по делото фактическа 

обстановка. Дадени са конкретни указания за провеждане на 

допълнителни процесуално-следствени действия.  

- ДП № 48/2010г. по описа на РУП Пазарджик, /пр.пр.вх.№ 

1925/2010г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано на 29.12.2010г. с постановление на наблюдаващия делото 

прокурор Васил Малинов, срещу известен извършител за престъпление по 

чл.342  ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор 

при ОП Пазарджик от 21.03.2011г. досъдебното производство е прекратено 

на основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. С определение на Пазарджишкия 

окръжен съд № 305/01.07.2011г. е било отменено постановлението за 

прекратяване на наказателното производство на ОП Пазарджик като 

необосновано и незаконосъобразно. В цитираното определение се 

съдържат указания да се съберат допълнителни доказателства по делото за 

пълно изясняване на фактическата обстановка.  

- ДП № 1123/2010г. по описа на РУП Пазарджик, /пр.пр.вх.№ 

1738/2010г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано на 23.08.2010г. на основание чл.212 ал.2 от НПК срещу 

известен извършител за престъпление по чл.343  ал.3 б.”б” вр.чл. 342 ал.1  

от НК. С постановление на прокурор при ОП Пазарджик Стефан Янев от 

28.01.2011г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С определение на Апелативен съд 

Пловдив № 91/ 19.03.2011г. е потвърдено определение № 78/16.02.2011г. 

на Пазарджишкия окръжен съд, с което е било отменено постановлението 

за прекратяване на наказателното производство на ОП Пазарджик. В 

цитираното определението на ОС Пазарджик се констатира че 

постановлението на ОП Пазарджик е незаконосъобразно и 

немотивирано, като се съдържат указания да се съберат допълнителни 

доказателства по делото за пълно изясняване на фактическата 

обстановка.  

- Следственно дело № 227/2003г. по описа на ОСС Пазарджик, 

/пр.пр.вх.№ 923/2003г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано с постановление на прокурор при ОП 

Пазарджик Ангел Панков на 24.09.2003г. срещу известен извършител за 
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престъпление по чл.282  от НК. С постановление на прокурор  Панков от 

19.04.2005г. досъдебното производство е било спряно на основание чл.239 

ар.1 т.2 от НПК /стара редакция/. С постановление от 28.03.2008г. на ОП 

Пазарджик досъдебното производство е възобновено и със същото 

постановление е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 

от НПК. С определение на Апелативен съд Пловдив № 152/06.06.2008г. е 

отменено определение № 205/21.04.2008г. на Пазарджишкия окръжен съд, 

с което е било потвърдено постановлението за прекратяване на 

наказателното производство на ОП Пазарджик. В цитираното 

определението на АС Пловдив се указва да бъдат извършени 

допълнителни процесуално-следствени действия с оглед обективно, 

всестранно и пълно изясняване на фактите по делото, относно точното 

прилагане на закона. С постановление от 01.02.2011г. досъдебното 

производство отново е било прекратено, на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК, което постановление е отменено с определение № 

97/24.02.2011г. на Окръжен съд Пазарджик, като необосновано и 

незаконосъобразно. В същото определение се дават указания  за събиране 

на допълнителни доказателства и изясняване на фактическата обстановка 

по делото. 

- ДП № 55/2007г. по описа на ОДП Пазарджик, /пр.пр.вх.№ 

2329/2006г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор при ОП Пазарджик Стефан Янев 

на 03.05.2007г. срещу известен извършител за престъпление по чл.203 ал.1  

от НК. С постановление на прокурор  Янев от 22.04.2008г. досъдебното 

производство е  прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 

НПК. С определение на Апелативен съд Пловдив по ЧНД № 322/2008г. е 

потвърдено определение № 254/26.05.2008г. на Пазарджишкия окръжен 

съд, с което е било отменено постановлението за прекратяване на 

наказателното производство на ОП Пазарджик като необосновано и 

незаконосъобразно. В цитираното определението на ОС Пазарджик се 

указва да бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени 

действия с оглед обективно, всестранно и пълно изясняване на фактите по 

делото, относно точното прилагане на закона. 

- ДП № 89/2008г. по описа на ОД Пазарджик, /пр.пр.вх.№ 

237/2007г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор при ОП Пазарджик Стефан Янев 

на 01.10.2008г. срещу известен извършител за престъпление по чл.255 ал.2 

вр.ал.1 т.6 от НК. С постановление на прокурор  Янев от 27.04.2009г. 

досъдебното производство е  спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 

ал.2 и чл.244 ал.1 т.3 от НПК. Наказателното производство е възобновено 

на 06.07.2010г. и впоследствие на 15.10.2010г. отново е спряно. Делото е 

възобновено за пореден път на 17.02.2011г. С постановление на прокурор  

Янев от 04.07.2011г. досъдебното производство е  прекратено на основание 
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чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С постановление  на Апелативна 

прокуратура Пловдив от 19.09.2011г. е отменено  постановлението за 

прекратяване на наказателното производство на ОП Пазарджик. В 

постановлението на АП Пловдив  се констатира,че постановлението на ОП 

е необосновано и незаконосъобразно. Дадени са конкретни указания за 

провеждане на допълнителни процесуално-следствени действия.  

ДП № 485/2005г. по описа на ОСС Пазарджик /пр.пр.вх.№ 

471/2005г. по описа на ОП Пазарджик/.  Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор при ОП Пазарджик Ангел Панков 

на 12.10.2005г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.282 

ал.1 от НК.С постановление на прокурор  Панков от 11.09.2006г. 

досъдебното производство е било спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от 

НПК.Наказателното производство е възобновено на 23.02.2007г. и 

впоследствие на 10.05.2007г. отново е спряно.Делото е възобновено за 

поред път на 23.11.2009г. С постановление на прокурор  Панков от 

21.01.2010г. досъдебното производство е  прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С определение на Пазарджишкия 

окръжен съд от 09.03.2010г. по ЧНД № 125/2010г. е било отменено 

постановлението за прекратяване на наказателното производство на ОП 

Пазарджик като необосновано, незаконосъобразно и постановено при 

непълнота на доказателствата. В цитираното определението на ОС се 

съдържат указания да се съберат допълнителни доказателства по 

делото за пълно изясняване на фактическата обстановка с оглед 

евентуална промяна на квалификацията на престъплението. 

- ДП № 868/2008г. по описа на РУ МВР гр.Пазарджик, 

/пр.пр.вх.№ 1200/2008г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано по реда на чл.212 ал.2 от НПК на 21.06.2008г. 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343 ал.1 б.”а” 

вр.чл.342 ал.1 от НК. С постановление на мл.прокурор при ОП Пазарджик 

П.Ташкова от 26.01.2009г. досъдебното производство е  прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С определение на 

Апелативен съд Пловдив № 76/15.04.2009г. е отменено определение № 

77/27.02.2009г. на Пазарджишкия окръжен съд с което е било потвърдено 

постановлението за прекратяване на наказателното производство на ОП 

Пазарджик. В цитираното определението на АС Пловдив се указва да 

бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени действия с оглед 

обективно, всестранно и пълно изясняване на фактите по делото. С 

постановление на окръжния прокурор при ОП Пазарджик Димитрия 

Ганчева от  17.11.2009г., досъдебното производство водено срещу 

неизвестен извършител   отново  е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С определение на Апелативен съд Пловдив № 

5/11.01.2010г. е отменено определение ЧНД №858 с посочена в него дата 

10.10.2009г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е било потвърдено 
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постановлението за прекратяване на наказателното производство на ОП 

Пазарджик. В цитираното определението на АС Пловдив се указва да 

бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени действия, които 

не са били проведени въпреки указанията в предходното определение на 

АП Пловдив. Вследствие на проведено допълнително разследване, на 

22.10.2010г. от прокурор Ангел Панков при ОП Пазарджик е внесен 

обвинителен акт срещу установения извършител на деянието.   

 

 Констатацията е за нарастнал брой отменени постановления за 

прекратяване на наказателното производство /през 2011г. от 

обжалваните пред съда 10, 9 са отменени, а от обжалваните пред по – 

горните прокуратури 2, 1 е отменено. За 2010г. от общо обжалваните 

пред съда 8, 6 са отменени, а от обжалваните пред по – горните 

прокуратури 8, 2 са отменени и 2 са служебно отменени. От 

направената проверка по конкретни дела се установи, че има досъдебни 

производства, по които повече от веднъж съдът е отменял 

постановленията на прокурора за прекратяване на наказателното 

производство, поради неизпълнение на дадените в предходните 

определения указания. По други досъдебни производства, по-

горестоящата прокуратура е констатирала, че разследването е било 

проведено повърхностно и постановлението за прекратяване е изготвено 

при неизяснена по делото фактическа обстановка.  

 Отменянето на прокурорските актове от по-горестоящите 

прокуратури и от съда и връщането на делата за събиране на нови 

доказателства и извършването на действия по разследване, които са 

могли да бъдат планирани и проведени при първоначалното разследване, 

води до забавяне движението на делата.  

  

          Възобновени наказателни производства през 2011 са общо 28.От 

тях водени срещу неизвестен извършител – 10, срещу известен извършител 

– 18. 

Възобновени наказателни производства през 2010 г. са общо 46. 

От тях водени срещу неизвестен извършител – 32, срещу известен 

извършител – 14. 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните 

производства : 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока 

на разследване за 2011г. общ брой – 282. О тях 274 уважени и 8 

неуважени.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 
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ръководител на съответната прокуратура за 2011г. общ брой – 161. 

От тях 153 уважени и 8 неуважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния  

ръководител на по-горестоящата прокуратура за 2011г. общ брой 121.  

 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока 

на разследване за 2010г. общ брой 184. От тях 169 уважени и 15 

неуважени.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на съответната прокуратура за 2010г.  общ брой 97. От 

тях 82 уважени и 15 неуважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура за 2010г. общ брой 87.  

 

При проверката на конкретни досъдебни производства се установи, 

че исканията за удължаване на срока на разследване до 

административния ръководител на съответната прокуратура и до 

ръководителя на горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно 

изискванията на НПК, в указания срок. 

 

Наказателни производства на специален надзор. 

 

През 2011г. в ОП – Пазарджик са наблюдавани 3 ДП на специален 

надзор,  а за 2010г. – 29, от които 14 ДП са наблюдавани от прокурор 

Недялка Попова, 6 - от прокурор Паун Савов, 3 - от прокурор Димитрия 

Ганчева, 2  - от прокурор Таня Мадина, а прокурорите Станка Димитрова, 

Радослав Бакърджиев, Васил Малинов и Стефан Янев са наблюдавали по 1 

За 2011г. делата на специален надзор са: 

   - Вх. № 139/2006 г. , с наблюдаващ прокурор Д. Ганчева. ДП се води срещу Л. 

К. по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 3 и  предл. 4 и  т. 8, предл. 2 и  т. 12, предл. 1, във 

връзка с чл. 115, във връзка с чл. 29, ал. 1, буква „а” от НК , чл. 152, ал. 3, т. 5, във 

връзка с  ал. 2, т. 1, във връзка с  ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, буква „а” от 

НК, чл. 149, ал. 5, т. 3, във връзка с  ал. 2, във връзка с  ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 

1, буква „а” от НК. Внесен е обвинителен акт на 06.01.2011 г.  Постановена е 

осъдителна присъда от ОС Пазарджик, потвърдена от АС Пловдив, обжалвана 

пред ВКС на 07.12.2011 г. 

   - Вх. № 2185/2008 г., с наблюдаващ прокурор Недялка Попова. ДП се води 

срещу  Ц. В. Б., А. Ф. Ш., Х. С. П., Л. Н. Ш., Б. В. Б., Б. К. К. по чл.159в, вр. чл. 

159а, ал. 2, т.2, пр.2-ро и чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, и чл. 93, т. 20 от НК. На 
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17.09.2011 г. е внесен обвинителен акт. Съгласно Разпореждане на ПОС от 

03.01.2012г. НОХД 553/2011г. е изпратено на Специализираната прокуратура. 

   - Вх. № 1122/2009 г. с наблюдаващ прокурор Недялка Попова. Повдигнати са 

обвинения на А. М. А. и С. М. М. по чл. 108, ал. 1, предл. 2 и предл. 3 от НК и чл. 

109, ал. 2, предл. 1, във връзка с чл. 108, ал. 1, предл. 2 и предл. 3 от НК и чл. 164, 

ал. 1, предл. 1 от НК; на Х. Х. Ш., Н.Д. , Б.А.У., А.Р.А., И.А.Д.,М.Ф.К.,А.Х.Х., А. 

И. Х. по чл. 109, ал. 2, предл. 1, във връзка с чл. 108, ал. 1, предл. 2 и предл. 3 от 

НК, А. М. А. по чл. 108, ал. 1, предл. 2 и предл. 3 от НК и чл. 109, ал. 2, предл. 1, 

във връзка с чл. 108, ал. 1, предл. 2 и предл. 3 от НК и чл. 164 ал. 1 предл. 1 от НК; 

Ю. И. Г. по чл. 108, ал. 1, предл. 2 и предл. 3 от НК,  Н. А. Г. по чл. 109, ал. 2, 

предл. 1 от НК във връзка с чл. 108, ал. 1, предл. 2 и предл. 3 от НК. Срокът на ДП 

е удължен от АП Пловдив с 2 м., считано от 01.02.2012 г. На 17.02.2012 г. ДП е 

приключено от разследващия орган с мнение за съд . 

 

С оглед високата степен на фактическа и правна сложност, 

разследването  и по трите дела е протекло в разумни срокове и с 

необходимия интензитет. Към момента на проверката по двете са 

внесени обвинителни актове, а по едното е постановена и осъдителна 

присъда, потвърдена от  въззивния съд. 
 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

         Със заповед № ОП-59/16.11.2009г. на административния 

ръководител на ОП Пазарджик, в изпълнение на заповед АП № 

53/05.11.2009г. на апелативния прокурор на гр. Пловдив, както и с цел 

подобряване на организацията на работа в ОП Пазарджик, касаеща 

участието на прокурорите в съдебни заседания по ВНОХ дела, са 

разпоредени действия, свързани с изпращане на  въззивните протести и 

жалбите срещу първоинстанционните актове в АП Пловдив, образуването 

на преписки по наказателно съдебния надзор и комплектоване на тези 

преписки с всички необходими материали за съдебната фаза, изготвянето 

на график за явяването на прокурорите в съдебни заседания и други. 

Разпоредено е копие от тази заповед да се изпрати на районните 

прокуратури от Пазарджишкия съдебен район. 

 

През 2011г. са внесени в съда 56 обвинителни акта. От тях, по 

образувани ДП през проверявания период 24, по образувани ДП в 

предходни години 32.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 8, от 

които върнати с разпореждане на съда -5, върнати с определение на съда – 

3. 
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Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 59. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -46, от тях протестирани- 

2.Резултати от протеста - неразгледани 

- Оправдателни присъди по общия ред -1,  протестирана –  резултати 

от протеста-неразгледан. 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/ - 21, от тях протестирани 2, резултати от протеста- 1 

уважен и 1 неуважен. 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 12 

 

През 2010г. са внесени в съда 60 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период 34, по образувани ДП в 

предходни години 26.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 7, от 

тях върнати с разпореждане на съда -3, върнати с определение на съда - 4. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 60. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -43, 

- Оправдателни присъди по общия ред -2,  протестирана - 1 

резултати от протеста -  неуважен. 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/ - 27, от тях протестирани - 6, резултати от протеста- 2 

неразгледани и 4 неуважени. 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 18 

 

През проверявания период прокурор Недялка Попова е внесла най-

голям брой обвинителни актове в съда /за 2011г. от общо внесените 56, 14 

са на прокурор Попова, през 2010г. от общо внесените 60, 15 са на 

прокурор Попова, а през второто полугодие на 2009г. от общо внесените 

37, 10 са на прокурор Попова/. 

 

На случаен принцип бяха проверени прокурорски дела, като 

движението им се проследи и по книгата за обвинителните актове: 

 

ПД № 34/2011г.(пр.пр.№ 2001/2010г. по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 1/2011г. по описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор 

Панков.Делото е получено в ОП-Пазарджик на 27.06.2011г. На 25.07.2011г. 

е изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.255, ал. 3 , вр. ал. 1, т. 2 и т. 6 от НК. С присъда № 

2/08.02.2012г. по НОХД № 473/2011г. по описа на ОС-Пазарджик 
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подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. С писмо от 

28.02.2012г. препис от присъдата е изпратен на ОП-Пазарджик. С писмо 

от същата дата ОП-Пазарджик е уведомила ОС-Пазарджик, че е 

получила препис от присъдата. Към ПД-то е приложен попълнен формуляр 

за движението на делото. 

ПД № 10/2011г.(пр.пр.№ 1893/2010г. по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 208/2010г. по описа на ОД на МВР-Пазарджик), наблюдаващ 

прокурор Малинов. Делото е получено в ОП-Пазарджик на 18.01.2011г. С 

постановление от същата дата наблюдаващият прокурор е разпоредил 

привеждане на двама от обвиняемите от затворите в Пазарджик и Сливен. С 

постановление от същата дата частично е прекратено досъдебното 

производство срещу третия обвиняем за престъпление по чл.234 от НК. 

Изготвен е обвинителен акт за престъпление по чл.254А, вр. чл.20, ал. 2 НК. 

Делото е внесено в съда на 22.03.2011г. С присъда от 04.04.2011г. по НОХД 

№ 198/2011г. по описа на ОС-Пазарджик подсъдимите са признати за 

виновни и са осъдени. С писмо от 01.09.2011г. препис от присъдата е 

изпратен на ОП-Пазарджик. С писмо от същата дата ОП-Пазарджик е 

уведомила ОС-Пазарджик, че е получила препис от присъдата. Към ПД-то 

е приложен попълнен формуляр за движението на делото. 

ПД № 12/2011г.(пр.пр.№ 1696/2010г. по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 91/2010г. по описа на ОСлО-Пазарджик), наблюдаващ прокурор 

Попова. Делото е получено в ОП-Пазарджик на 18.04.2011г. На 

28.04.2011г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.252, ал.1 от НК. С присъда от 01.07.2011г. по НОХД № 

286/2011г. по описа на ОС-Пазарджик подсъдимата е призната за виновна.  

С писмо от 22.07.2011г. препис от присъдата е изпратен на ОП-

Пазарджик. С писмо от 03.11.2011г. ОП-Пазарджик е уведомила КУИППД 

за осъдителната присъда. 

ПД № 31/2011г.(пр.пр.№ 1316/2010г. по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 157/2010г. по описа на ОД на МВР-Пазарджик), наблюдаващ 

прокурор Савов. Делото е получено в ОП-Пазарджик на 03.06.2011г. На 

06.07.2011г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу две лица за 

престъпление по чл.253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал.1 НК. С  

протоколно определение от 09.09.2011г.  по НОХД № 436/2011г. по описа 

на ОС-Пазарджик е одобрено споразумение, с което подсъдимите се 

признават за виновни и им се налага наказание. С писмо от 02.09.2011г. 

препис от протоколното опредение е изпратен на ОП-Пазарджик.  

ПД № 32/2011г.(пр.пр.№ 1/2009г. по описа на ОП-Пазарджик, ДП 

№ 77/2009г. по описа на ОД на МВР-Пазарджик), наблюдаващ 

прокурор Янев. Делото е получено в ОП-Пазарджик на 28.06.2011г. На 

15.07.2011г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по  по чл.257, ал. 1, вр. чл. 255, ал. 1, пр. 2 от НК. С 

определение № 332/18.08.2011г. по НОХД № 456/2011г. ОС-Пазарджик е 
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прекратил съдебното производство и е върнал делото на ОП-Пазарджик за 

отстраняване на допуснати процесуални нарушения, които са ограничили 

правото на защита на обвиняемия. Делото е получено в прокуратурата на 

09.09.2011. В становище от 15.09.2011г. до комисиято по върнатите дела 

от съда на прокуратурата, наблюдаващият прокурор е приел, че 

връщането на делото е правилно. След отстраняване на допуснатите 

нарушения е изготвен нов обвинителен акт и делото евнесено в съда на 

30.09.2011г.( ПД № 44/2011г.). С  присъда  от 12.10.2011г.  по НОХД № 

570/2011г. по описа на ОС-Пазарджик подсъдимият е признат за виновен.  

С писмо от 31.10.2011г. препис от присъдата е изпратен на ОП-

Пазарджик.  

ПД № 30/2011г.(пр.пр.№ 2676/2010г. по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 271/2010г. по описа на ОД на МВР-Пазарджик), наблюдаващ 

прокурор Ст.Димитрова. Делото е получено в ОП-Пазарджик на 

31.05.2011г. На 01.07.2011г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт 

срещу едно лице за престъпление по  по чл. 354а, ал.2 от НК. С  протоколно 

определение  по НОХД № 432/2011г. по описа на ОС-Пазарджик съдът е 

одобрил постигнато споразумение.    

ПД № 272011г.(пр.пр.№ 614/2010г. по описа на ОП-Пазарджик,ДП 

№ 26/2011г. по описа на ТЗ- БОП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор 

Бакърджиев. Делото е получено в ОП-Пазарджик на 22.06.2011г. На 

29.06.2011г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по  по чл. 302, т. 1, б”а”, вр. чл. 301, ал. 1 от НК. С  присъда 

№ 36 от 16.09.2011г.  по НОХД № 422/2011г. по описа на ОС-Пазарджик 

подсъдимата е призната за виновна. По повод жалба от подсъдимата, делото 

е изпратено в АС-Пловдив, където е образувано ВНОХД № 518/2011г. С 

решение № 191/01.12.2011г. АС-Пловдив е отменил присъдата на ОС-

Пазарджик, като е освободил подсъдимата от наказателна отговорност и е 

наложил административно наказание глоба по чл.78а НК. Препис от 

присъдата, с отбелязване, че е влязла в сила на 01.12.2011г. е получен в ОП 

Пазарджик на 08.12.2011г.    

ПД № 59/2011г.(пр.пр.№ 2126/2011г. по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 1309/2011г. по описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор 

Ганчева. Делото е получено в ОП-Пазарджик на 13.12.2011г. На 

16.12.2011г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.118, вр. чл. 116, ал. 1, т. 3, вр. чл. 115 от НК. С присъда 

№ 59/27.12.2011г. по НОХД № 770/2011г. по описа на ОС-Пазарджик 

подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. С писмо от 

16.01.2012г. препис от присъдата е изпратен на ОП-Пазарджик с 

отбелязване, че същата е влязла в сила на 12.01.2012г. 

ПД № 55/2011г.(пр.пр.№ 2080/2011г. по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 937/2011г. по описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор 

Мадина. Делото е получено в ОП-Пазарджик на 28.10.2011г. На 
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28.11.2011г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1 от НК. С присъда от 

21.12.2011г. на ОС-Пазарджик, влязла в сила на 06.01.2012г., подсъдимият е 

признат за виновен. 

 

Обвинителните актове се изготвят от прокурорите и делата се 

внасят в съда в едномесечния срок след постъпване на делото в 

прокуратурата. Към прокурорските дела се прилага  препис от съдебния 

акт, с отбелязване на датата на влизане в сила. Попълват се и се 

прилагат и формулярите за начина на приключване на делото. 

В книгата за обвинителните актове не се отразява датата, на 

която делото е постъпило в прокуратурата, независимо, че в графата 

изрично е посочено „номер и дата на писмото, с което делото е 

постъпило в прокуратурата”. В другите графи движението на делото е 

отразено точно.  

 

Внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на 

досъдебното производство за 2011г. – 13. Одобрени от съда споразумения – 

13. Неодобрени и върнати на прокурора- няма. 

Внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на 

досъдебното производство за 2010г. – 10. Одобрени от съда споразумения – 

10. Неодобрени и върнати на прокурора- няма. 

 

          На случаен принцип бяха проверени дела, с внесени в съда 

споразумения за решаване на делото в хода на досъдебното производство 

през 2010г. и 2011г., като движението им се проследи и в книгата за 

споразуменията: 

         СП № 6/2010г. ( пр.пр.№ 880/2010г.по описа на ОП-Пазарджик, ДП 

№ 508/2010г. по описа на РУП-МВР- Пазарджик), наблюдаващ 

прокурор Бакърджиев. Делото е постъпило в прокуратурата на 

30.06.2010г. На 13.07.2010г. е изготвено споразумение, което на същата 

дата е внесено в съда. На екземпляра на споразумението е отбелязана датата 

на внасяне в съда, която се удостоверява с подпис на съдебния деловодител. 

Не е попълнен формуляра на начина на приключване на делото. В книгата за 

споразуменията е отразено, че по НОХД № 491/2010г. ОС-Пазарджик с 

протоколно определение от 20.07.2010г. е одобрил постигнатото 

споразумение. Към ПД-то липсва екземпляр от протоколното определение. 

В книгата за споразуменията не се отразява датата на внасяне на делото 

в съда. Тъй като не се прилага препис от определението на съда и не е 

попълнен формуляра за начина на приключване на делото, не може да се 

придобие информация за движението  и приключването на делото в 

съдебната му фаза. 
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         СП № 7/2010г. ( пр.пр.№ 2611/2009г.по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 238/2009г. по описа на РУП-МВР- Пещера), наблюдаващ 

прокурор Савов. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.08.2010г. С 

постановление от 05.08. 2010г. прокурор Савов е прекратил частично ДП 

срещу единия обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 от НК и 

е разпоредил производството да продължи срещу другите двама обвиняеми. 

С писмо от 06.08.2010г. защитникът на един от обвиняемите е депозирал 

молба в прокуратурата с искане за сключване на споразумение. На същата 

дата е сключено споразумение между представителя на прокуратурата и 

защитниците на двамата обвиняеми, което на същата дата е внесено в съда. 

С протоколно определение от 06.08.2010г. по НОХД № 546/2010г. съдът е 

одобрил постигнатото споразумение. С писмо от 09.08.2010г. препис от 

определението е получен в прокуратурата. Към преписката не е приложен 

формуляр за начина на приключване на делото. 

         СП № 10/2010г. ( пр.пр.№ 1496/2010г.по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 948/2010г. по описа на РУП-МВР- Пазарджик), наблюдаващ 

прокурор Малинов. Делото е постъпило в прокуратурата на 17.11.2010г. На 

17.12.2010г. е изготвено споразумение, което на същата дата е внесено в 

съда. Към преписката не е приложена информация за крайния съдебен акт 

– липсва препис от протоколното определение на съда и формуляр за 

начина на приключване на делото. При извършена справка в книгата за 

споразуменията се установи, че с протоколно определение от 23.12.2010г. 

по НОХД № 840/2010г. съдът е одобрил постигнатото споразумение. 

СП № 5/2011г. ( пр.пр.№ 49/2011г.по описа на ОП-Пазарджик, ДП 

№ 33/2011г. по описа на РУП-МВР- Пазарджик), наблюдаващ прокурор 

Мадина. Делото е постъпило в прокуратурата на 31.03.2011г. На 

02.05.2011г. е изготвено споразумение, което на 03.05.2011г. е внесено в 

съда. С протоколно определение от 10.05.2011г. по НОХД № 300/2011г. по 

описа на ОС-Пазарджик споразумението е одобрено. Към ПД-то е 

приложен незаверен препис от протоколното определение на съда, 

формулярът за начина на приключване на делото е попълнен.  

     СП № 12/2011г. ( пр.пр.№ 831/2011г.по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 514/2011г. по описа на РУП-МВР- Пазарджик), наблюдаващ 

прокурор Ст.Димитрова. Делото е постъпило в прокуратурата на 

01.11.2011г. На 01.12.2011г. е изготвено споразумение, което на същата 

дата е внесено в съда. На екземпляра на споразумението, който е приложен 

към ПД-то е отбелязано, че с протоколно определение от 08.12.2011г. по 

НОХД № 728/2011г. ОС-Пазарджик е одобрил споразумението. Към делото 

не е приложен препис от определението на съда, както и формуляр за 

начина на приключване на делото. 

СП № 4/2011г. ( пр.пр.№ 2319/2010г.по описа на ОП-Пазарджик, 

ДП № 1500/2010г. по описа на РУП-МВР- Пазарджик), наблюдаващ 

прокурор Бакърджиев. Делото е постъпило в прокуратурата на 
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16.03.2011г. На 24.03.2011г. е изготвено споразумение, което на същата 

дата е внесено в съда. С протоколно определение № 215/25.03.2011г. по 

НОХД № 203/2011г. съдът е одобрил споразумението.  

  

          Споразуменията за решаване на делото в хода на досъдебното 

производство се изготвят в едномесечния срок след постъпване на делото 

в прокуратурата. Почти по всички от проверените дела не се прилага 

попълнен формуляр за начина на приключване на делото, не се прилага и 

препис от определението на съда, поради което и не може да се получи 

информация за начина на приключване на делото в съдебната фаза. 

 В книгата за споразуменията не се отразява датата на внасяне на 

делото в съда. Всички останали графи се попълват точно. 

 

През 2011г. в съда е внесено едно предложение по чл.375 от НПК за     

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а от НК, което е уважено. Същото бе 

проверено: 

          Пр.пр.№ 911/2009г. по описа на ОП-Пазарджик, /ДП № 38/2009г. 

по описа на ОСлО-Пазарджик/, наблюдаващ прокурор Попова. Делото 

е постъпило в ОП-Пазарджик на 11.01.2011г. На 09.02.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание по чл.78а от НК. На същата дата 

постановлението, заедно с материалите по ДП са внесени за разглеждане в 

ОС-Пазарджик. С решение № 41/02.03.2011г. по НАХД № 93/11г. съдът е 

признал обвиняемия за виновен, освободил го е от наказателна отговорност 

и му е наложил административно наказание глоба. Препис от решението с 

отбелязване, че е влязло в сила на 18.03.2011г. е получен в ОП-Пазарджик 

на 22.03.2011г. 

          През 2010г. в съда са внесени 4 предложения по чл.375 от НПК за     

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а от НК. Решените от съда дела са 5, от тях 

4 предложения са уважени и по 1 лицето е оправдано. 

Бяха проверени: 

          Пр.пр.№ 917/2009г., /ДП № 43/2009г. по описа на ОСлО при ОП-

Пазарджик/. Делото е постъпило в прокуратурата на 28.04.2010г. На 

27.05.2010г. прокурор Савов е изготвил постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по чл.78а от НК. Делото е внесено в съда на 28.05.2010г. С 

решение  № 130/17.06.2010г. по НАХД № 403/2010г.   обвиняемият е 

признат за виновен за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2, вр. ал. 1 

от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го освобождава от наказателна 

отговорност и му налага административно наказание глоба. Препис от 
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решението е получен в ОП Пазарджик на 26.08.2010 с отбелязване, че 

същото е влязло в сила на 20.08.2010г.  

     Пр.пр.№ 927/2009г., /ДП № 31/2009г. по описа на ОСлО при ОП-

Пазарджик/. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.02.2010г. На 

02.03.2010г. прокурор Попова е изготвила постановление с предложение 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78а от НК. Делото е внесено в съда на 

02.03.2010г. С решение  от 31.03.2010г. по НАХД № 174/2010г.   

обвиняемата е призната за виновна за извършено престъпление по чл.248а, 

ал. 3 вр. ал. 2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК е освободена от 

наказателна отговорност и е наложено административно наказание глоба. 

Препис от решението е получен в ОП Пазарджик на 22.04.2010 с 

отбелязване, че същото е влязло в сила на 16.04.2010г. 

   Пр.пр.1918/2009г., /ДП № 14/2010г. по описа на ОСлО при ОП-

Пазарджик/. Делото е постъпило в прокуратурата на 25.08..2010г. На 

23.09.2010г. прокурор Савов е изготвил постановление с предложение за 

освобождаване от наказатилна отговорност с налагане на административно 

наказание по чл.78а от НК. Делото е внесено в съда на същата дата. С 

решение № 191  от 06.10.2010г. по НАХД № 618/2010г.   обвиняемият е 

признат за виновен за извършено престъпление по чл.248а, ал. 3 вр. ал. 2 от 

НК, като на основание чл.78а, ал.1 съдът го освобождава от наказателна 

отговорност и му налага административно наказание глоба. Препис от 

решението е получен в ОП Пазарджик на 29.10.2010 с отбелязване, че 

същото е влязло в сила на 22.10.2010г. 

        Пр.пр.2707/2009г., /ДП № 242010г. по описа на ОСлО при ОП-

Пазарджик/. Делото е постъпило в прокуратурата на 04.06.2010г. На 

02.07.2010г. прокурор Попова е изготвила постановление с предложение 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78а от НК. Делото е внесено в съда на 

05.07.2010г. С решение 08.10.2010г. по НАХД № 470/2010г.  съдът е 

признал обвиняемия за невиновен за извършено престъпление по чл.248 а, 

ал. 2, вр. ал. 1 от НК,  поради което го е оправдал. Срещу решението е 

подаден протест от прокурор Попова  на 12.10.2010г. Внесени са 

допълнителни писмени изложения към протеста на 10.11.2010г. С решение 

№ 250/30.11.2010г. по ВНАХД № 531/2010г. по описа на АП-Пловдив е 

отменено решението на ОС-Пазарджик и делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав, от стадия на съдебното заседание.  С решение 

от 17.12.2010г. по НАХД № 797/2010г. ОС Пазарджик отново е признал 

обвиняемия за невиновен. Срещу решението  е подаден протест от 

прокурор Попова с допълнителни писмени съображения.  С решение № 

72/12.05.2011г. по ВНАХД № 24/2011г. АП Пловдив е потвърдил 

решението на ОС-Пазарджик.  Прокурор Попова на 30.06.2011г. е 

изпратила сигнал до главния прокурор срещу решение по НАХД № 797/2010 
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и срещу въззивното решение с молба да се изготви искане до ВКС за 

възобновяване на НАХД  № 797/2010г. по описа на ОС-Пазарджик. С писмо 

от 12.07.2011 ВКП прокурор Любенов е уведомил ОП-Пазарджик, че 

сигналът се оставя без уважение. Независимо от крайния изход на 

делото, наблюдаващият прокурор е положил усилия да защити 

обвинителната си теза, използвайки всички законови основания и 

процесуални способи. 

 

 Постановленията с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК 

се изготвят от прокурорите в срок. Към делата се прилагат преписи от 

решенията на съда, с отбелязване на датата на влизане в сила. 

  

          Подадени касационни протести  за 2011г. – 3, като и трите са 

уважени. 

 Подадени касационни протести  за 2010г. – 6.  

  

 При проверка на протестите се установи, че същите се подават от 

прокурорите в срок, подробно са мотивирани и се изготвят допълнителни 

съображения. Класират се в папки, като върху тях се отбелязва 

резултата от протеста. Наблюдаващите прокурори следят развитието 

на производството, в което са участвали, като на всеки три месеца се 

запознават с актовете на горестоящите инстанции в съда. 

 

През 2011г. прокурорите в ОП – Пазарджик са участвали в 597 

съдебни заседания по НСН, от които по първоинстанционни дела – 301, по 

въззивни дела – 296. 

През 2010г. прокурорите в ОП – Пазарджик са участвали в 573 

съдебни заседания по НСН, от които по първоинстанционни дела – 272, по 

въззивни дела – 301. 

 

            В изпълнение на  заповед ЛС-239/2009г. на главния прокурор на Р 

България, разпореждане №2614/2009г. на Зам. главния прокурор и писмо 

№283/2009г. на окръжния прокурор на ОП Пазарджик, зам. окръжния 

прокурор Таня Мадина е изготвила доклад, с анализ  за 2011 година, на 

върнатите от съда дела. От анализа е видно, че върнатите дела от съда за 

доразследване  за  2011г.  са 46, а за 2010г.  -  48. От тях, по прокуратури, 

както следва:  

 

Окръжна прокуратура – Пазарджик –        8 дела          /за 2010г.-        7/ 

Районна  прокуратура – Пазарджик –       24 дела         /за 2010г. –     20/ 

Районна прокуратура –  Велинград –           6 дела         /за 2010г. –      15/ 

Районна прокуратура –  Панагюрище –       6 дела         /за 2010г. –       6/ 
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Районна прокуратура –  Пещера –               2 дела         /за 2010г. – няма/ 

 

Анализът  на данните за върнатите дела за доразследване /за 2011г. – 46  

и за 2010г. – 48/ сочи, че е налице устойчивост в техния брой. От тези 46 

върнати дела през 2011г., 32 дела са внесени отново в съда, което е 

приблизително – 70%. Относителният дял на върнатите 46 дела спрямо общо 

внесените прокурорски актове в съда 1303 дела  е 3,53%. Този дял за 2010г. 

за ПРБ е 5,5 % , а за Апелативния район – 3,93 %. 

   

  2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2009г.(второ полугодие) са приведени в изпълнение 64 

присъди, като неприведени присъди в срок –няма. Няма отлагания на 

изпълнението на наказанието. 

През 2010г. са приведени в изпълнение 79 присъди, като 

неприведени присъди в срок –2. Няма отлагания на изпълнението на 

наказанието. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 61 присъди, като 

неприведени присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието – 3. 

 

Проверена бе присъдната книга. Установи се, че същата се води 

редовно. Всеки месец се проверява от административния ръководител, 

който отговаря за организацията по изпълнение на наказанията,  което 

обстоятелство се удостоверява с подпис и дата. Видно от записванията 

в книгата, присъдите се изпълняват в рамките на около 3-4 дни от 

получаването им в прокуратурата.   

 

         На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки: 

 

         Р-27/2010г. Присъдата е влязла в сила на 06.04.2010г. Получена е в 

ОП Пазарджик на 23.04.2010 за изпълнение с придружително писмо от ОС 

Пазарджик. С писмо от 26.04.2010г. е изпратена за изпълнение до 

началника на Затвора в Пазарджик, където е получена на същата дата. С 

писмо от 04.05.2010г ОП Пазарджик е уведомена от Началника на Затвора 

Пазарджик, че присъдата е приведена в изпълнение с начало на 

изтърпяване на наказанието  29.04.2010г. С писмо от 04.05.2010г. ОП 

Пазарджик е уведомила ОС Пазарджик, че присъдата е приведена в 

изпълнение. С писмо от 16.02.2011г. Началника на Затвора е уведомил ОП 

Пазарджик, че лицето е освободено  условно предсрочно от изтърпяване 

на наказанието. С писмо от 16.02.201г. ОП Пазарджик е уведомила ОС 

Пазарджик. 
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Р-2/2011. Присъдата е влязла в сила на 27.12.2010г. Получена е за 

изпълнение в ОП Пазарджик на 10.01.2011г. На 12.01.2011г. ОП 

Пазарджик е изпратена с писмо до Затвора гр.Пазарджик. На 26.01.2011г. 

в ОП Пазарджик е уведомена от Началника на Затвора в Пазарджик, че 

присъдата е получена и преведена в изпълнение. С писмо от същата дата 

прокуратурата е уведомила ОС Пазарджик за началото на изпълнение на 

присъдата. 

Организацията  по изпълнение на наказанията в ОП – Пазарджик е 

на много добро ниво. 

 

 При проверка в книгата за изпълнение на присъдите се установи , че 

някои от присъдите се получават в прокуратурата със закъснение от около 

1  месец от датата на влизането им в сила:  

Присъда № 52/11.09.2009г. по НОХД № 470/2009г. по описа на ОС-

Пазарджик е влязла в законна сила на 22.01.2010г. Получена е в ОП- 

Пазарджик на 24. 02.2010г. /Присъдна преписка № 12/2010г./. 

Присъда № 41/26.06.2009г. по НОХД № 252/2009г. по описа на ОС-

Пазарджик е влязла в законна сила на 06.04.2010г. Получена в ОП на 

22.04.2010г. /Присъдна преписка № 27/2010г./. 

Присъда № 31/03.05.2010г. по НОХД № 301/2010 по описа на ОС-

Пазарджик, влязла в сила на 19.05.2010г., получена в ОП на 02.06.2010г. 

/Присъдна преписка № 37/2010г./. 

В тази връзка ОП Пазарджик предостави на проверяващия екип 

справка от Окръжен съд – Пазарджик, от която е видно: датата на 

влизане  в сила на присъдата, датата на връщане на делото в Окръжен 

съд – Пазарджик след инстанционен контрол, датата на изпращане на 

присъдата в прокуратурата за изпълнение и датата на постъпването й 

в прокуратурата. Установи се, че след осъществен инстанционен 

контрол (основно от ВКС), делата се връщат в Окръжен съд – 

Пазарджик с известно закъснение, което става причина за по-късното 

им  изпращане в прокуратурата за привеждане в изпълнение /например  

Присъда № 41/26.06.2009г. по НОХД № 252/2009г. е влязла в сила на 

06.04.2010г., но е върната в ОС-Пазарджик след инстанционен контрол 

на 21.04.2010г. На следващия ден е изпратена и получена в 

прокуратурата за изпълнение/. Друга причина за  по-късно постъпване на 

присъдите в прокуратурата е забавяне изготвянето и предаването на 

мотивите към тях /например  Присъда № 31/03.05.2010г. по НОХД № 

301/2010 по описа на ОС-Пазарджик е   влязла в сила на 19.05.2010г., но 

мотивите са предадени на 02.06.2010г. На същата дата присъдата е 

изпратена за изпълнение в прокуратурата и на същата дата е получена/. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 
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 През 2011г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е 

общо 96, от които по първоинстанционни – 86, по въззивни – 10. 

 През 2010г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е 

общо 90, от които по първоинстанционни – 84, по въззивни – 6. 

 По гражданските дела се комплектоват преписки, в които се 

съдържат материалите по делото: искова молба, отговор, становище и 

др. В отделна папка се класират касационните жалби и изложенията 

към тях срещу въззивни решения по граждански дела, както и въззивни 

жалби. 

  

    4. Състояние и организация на дейността по административно-

съдебния надзор и по надзора за законност. 

 

    Брой административни дела с участие на прокурор през 2011г. – 479, 

през 2010г. – 355.         

    Участието на прокурорите по административни дела по ЗАНН, АПК 

и ЗАП /отм/ в съдебни заседания, се осигурява по предварително изготвен 

график.  

 

    През 2011 година прокурорите от Окръжна прокуратура 

гр.Пазарджик и Районните прокуратури са изпълнявали стриктно 

задълженията си по надзора за законност в защита на обществения интерес 

и правата на гражданите. Във всяка прокуратура има създадена 

организация, която се осъществява от прокурорите от Административния 

отдел на Окръжна прокуратура гр.Пазарджик, а в Районните прокуратури 

от отговорниците по надзора по одобрен годишен план и по задачи, 

сведени от ВАП, ВКП и АП Пловдив. През годината прокурорите са 

осъществявали постоянен надзор за законност върху дейността и актовете 

на редица административни органи в региона. Изпълнява се указание И-

29/2008 г. на ВАП за упражняване на текущ надзор на административната 

дейност на Областния управител, кметове на общини, общински съвети и 

администрации. Създадена е  организация по въвеждане в действие на 

Методиката за взаимодействие на Прокуратурата с контролните органи 

при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите. 

 

   При проверката  в районните  прокуратура се констатира различна 

практика при произнасяне от прокурори  по преписки , образувани по реда 

на надзора за законност, която практика не е съобразена с посочената 

по-горе Методика.  
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Въз основа на  извършената проверка се налагат следните 

изводи и препоръки: 

   ИЗВОДИ: 

 Всички дадени препоръки от ИВСС при предходната планова 

проверка през 2009г. са изпълнени. 

         Деловодните книги и регистри  в Окръжна прокуратура – 

гр.Пазарджик са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника 

за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата 

на Република България и съответните указания на Върховна касационна 

прокуратура. Записите в тях са извършвани редовно и правилно. 

Констатираха се някои дребни пропуски, които са посочени в 

съответния раздел на настоящия акт. 

        Не е създадена организация за спазване разпоредбата на чл.110,ал.5 

от НПК, а именно,  парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, обслужваща 

държавния бюджет, или в  Българската народна банка.  

 Администрирането на ОП Пазарджик е на много добро ниво. 

Своевременно издаваните заповеди и разпореждания на 

административния ръководител са довели до подобряване организацията 

на работата, както в ОП, така и в низовите прокуратури от съдебния 

район. Извършените от ОП Пазарджик годишни ревизии, контролни и 

тематични проверки са обстойни и задълбочени, а в издадените актове се 

посочват конкретни пропуски в работата на районните прокуратури, 

както и мерки за преодоляването им. 

 

Проверката установи, че работата по преписките на прокурорите 

при ОП – Пазарджик се осъществява съобразно Указание № 

281/08.12.2006г. на Главния прокурор на РБългария /отм./ и действащата 

към момента ИППП. Като цяло определените срокове за извършване на 

проверките се спазват. Постановленията за отказ да се образува 

досъдебно производство са добре мотивирани и обосновани. Тези 

постановления се изпращат на жалбоподателите съобразно изрично 

указание в прокурорския акт, с обикновена поща, като се указва 

възможността за обжалване, по реда на чл.213, ал.2 от НПК. 

Постъпилите в ОП Пазарджик жалби срещу постановленията за отказ 

от образуване на досъдебно производство се администрират 

своевременно и делата се изпращат незабавно за произнасяне на по-

горестоящата прокуратура. Изпълняват се указанията, дадени при 

отмяна на постановленията.  

  Жалбите по инстанционните преписки, както и самите преписки се 

администрират своевременно. 
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През 2011г., както и  през предходната 2010 година, няма  досъдебни 

производства, които да са приключили извън законовия срок. През 2009 

година приключилите извън законов срок досъдебни производства са 2. 

 

При проверката на спрени досъдебни производства срещу известен 

извършител се установи, че лицата се обявяват за издирване, но по някои 

от делата наблюдаващите прокурори не изискват справки за резултата 

от издирването, а по други, въпреки изискваните справки такива не се 

предоставят от разследващите органи. Установиха се и случаи, при 

които е изтекъл предвиденият в чл.244 ал.8 от НПК едногодишен срок, 

без да са предприети действия от страна на наблюдаващите прокурори 

за възобновяване на наказателното производство. 

   В материалите по някои от наблюдателните дела по спрени ДП не 

се съдържат справки за резултатите от проведени издирвателни 

мероприятия. Не се съдържат и писма или други актове на прокурора,с 

които да се изискват такива справки от разследващия орган. 

       

        Спазват се методическите указания на главния прокурор на 

Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите действия по 

чл.226 НПК преди предявяване на  разследването.При проверените 

досъдебни производства се установи и спазване разпоредбите на чл. 219, 

ал.1 от НПК . 

       Обвинителните актове, споразуменията за решаване на делото в 

досъдебно производство и постановленията с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл. 78а се изготвят в законоустановения 

срок след получаване на делото в прокуратурата и отговарят на 

изискванията на НПК. 

Организацията по изпълнение на наказанията е на много добро ниво.  

Дългогодишния прокурорски стаж на прокурор Недялка Попова, 

професионалният и опит и компетентността и са дали основание на 

административния ръководител на ОП Пазарджик при определянето на 

прокурорите в отделните групи и процента на натовареност на всеки 

един от тях, да ангажира прокурор Недялка Попова с наблюдението на 

едни от най-тежките дела в ОП Пазарджик, както следва: в Четвърта 

група „Корупционни престъпления. Престъпления против стопанството. 

Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции” – с 50% 

натовареност; в Пета група „Престъпления против финансовата, 

данъчната и осигурителната система. Пране на пари.” – при 100 % 
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натовареност; в Девета група „Преписки и досъдебни производства, 

свързани с нарушения по усвояване на средствата по европейските 

фондове” със 100 % натовареност /съгласно Разпореждане ОП - № 

3/13.11.2012г./. Голяма част от наблюдаваните от прокурор Недялка 

Попова дела,  внесени с прокурорски актове в съда, са приключили с 

осъдителни присъди. Преобладаващият брой дела на специален надзор в 

ОП Пазарджик  са наблюдавани от прокурор Недялка Попова. 

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 

 

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

1.Прокурорските дела да се комплектоват с всички необходими 

материали, свързани със съдебната фаза на процеса, като се попълват 

и формулярите за начина на приключване на делото 

      2.Административният ръководител на ОП Пазарджик да създаде 

организация за спазване разпоредбата на чл.110,ал.5 от НПК, а 

именно,  парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, 

обслужваща държавния бюджет, или в  Българската народна банка.  

      3.Да се създаде необходимата организация за контролиране срока 

по чл. 244, ал. 8 от НПК. 

     4.Наблюдаващите прокурори от ОП Пазарджик да прекратяват 

наказателното производство само след извършване на всички 

необходими процесуално-следствени действия и след задълбочено и 

пълно изясняване на фактическата обстановка по делото.  

    5.Наблюдаващите прокурори да постановяват спиране на 

досъдебното производство срещу известен извършител само ако са 

извършени всички действия по разследването и след като лицата са 

обявени за издирване. Да се изискват регулярно справки от 

разследващите органи за резултатите от издирването, които да се 

прилагат към досъдебното производство.  

      6.Наблюдаващите прокурори да спазват стриктно разпоредбата 

на  чл.245 ал.1 от НПК,Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г., 

коригирано  с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  допълнено от Указание № 

И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. 

във връзка с действията по спрените наказателни производства. 

     7.Административният ръководител на ОП Пазарджик да укаже на 

прокурорите от районните прокуратури, осъществяващи надзора за 

законност, защита на обществения интерес и правата на 

гражданите, да спазват стриктно  указанията на ВАП и ВКП, дадени 

в „Методика за взаимодействие на прокуратурата с контролните 
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органи при противодействие на закононарушенията и 

престъпленията в защита на обществения интерес и правата на 

гражданите”.  

    8.Датата на деловодна обработка върху прокурорския акт или друг 

изходящ документ да се поставя от служител в деловодството в деня 

на представяне на документа за регистриране, съгласно разпоредбата 

на чл.39(2) от Инструкция за деловодната дейност и 

документооборота в Прокуратурата на Република България. 
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ЧАСТ ВТОРА 

 

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

ПАЗАРДЖИК 

 

 

І. Проверка по организацията  на административната дейност 

на Окръжен следствен отдел към ОП Пазарджик, на основание чл.54, 

ал.1, т.1 и т.2 ЗСВ 

 

 

През 2011 г. в Окръжен следствен отдел към ОП Пазарджик са 

работили 17 следователи и  13 съдебни служители. Има една незаета 

щатна бройка за следовател. 

В хода на проверката, в ИВСС постъпи становище изх. рег. № 

598/30.03.2012г. на Вихър Недялков – завеждащ ОСлО при ОП 

Пазарджик, относно кадровото обезпечаване дейността на съдебните 

служители в ОСлО при ОП Пазарджик. В становището се сочи, че в ОСлО 

има нужда да се открие една щатна бройка за съдебен деловодител и една 

щатна бройка за призовкар. Становището е подробно мотивирано. Тъй 

като съгласно ЗСВ, компетентен да се произнася по въпроса за 

кадровото обезпечаване на органите на съдебна власт е ВСС, то 

настоящото становище, заедно с екземпляр от акта следва да се 

изпрати на ВСС за произнасяне. 

        ОСлО при ОП Пазарджик е настанен в сградата на ОД на МВР 

Пазарджик.  Условията за работа са добри.  

В ОСлО при ОП  Пазарджик от 2006г. се използва информационната 

програма ’’ЦИССС’’ за въвеждане на данни по образувани досъдебни 

производства. Използва се правно- информационна система ’’СИЕЛА’’. За 

улеснение на деловодната работа се използва и програмата ’’ SL _DELA’’,  

в която се въвежда информация за образуваните досъдебни производства в 

ОСлО при ОП Пазарджик. 

Със Заповед № 368 / 13.12.2007 г. на директора на ОСлС Пазарджик е 

въведен случайния принцип  за електронно разпределяне на преписките и 

досъдебните производства, съобразно поредността на постъпването 

им.Разпределението се извършва посредством програмния продукт, 

предоставен от ВСС на 05.12.2007г.  – „Law Choice”. От второто полугодие 

на 2009г., 2010г. до 25. 02. 2011г. следователите в ОСлО Пазарджик са 

разпределени на 3 групи по следните ресори: 

1.Икономически досъдебни производства 

2.Криминални  досъдебни производства 

3.Групи на териториален принцип,по ТСО 
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 От 25.02.2011 г. се създава нова организация за разпределяне на 

новопостъпили досъдебни производства и такива, които подлежат на 

превъзлагане. Създават се общо 6 групи, които се разпределят с 

програмния продукт ’’Law Choice’’: 

1.ДП образувани за криминални престъпления 

2.ДП образувани за престъпления извършени от държавни служители в 

МВР, МП и ДАНС. 

3.Престъпления против финансовата, данъчна и осигурителна система. 

4.Корупционни престъпления, престъпления против стопанството, 

дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 

изпълняващи публични функции. 

5.Разпределение на ДП на териториален принцип. 

6.Избор по дежурства  

През 2012г. в ОСлО Пазарджик досъдебните производства вече се 

разпределят  по 8 вида групи чрез ’’Law Choice’’. 

 

В отделна папка се съхраняват протоколите за избор на разследващ 

следовател, като екземпляр от този протокол се прилага и по делата. 

 

Съгласно предоставената справка в ОСлО Пазарджик се водят седем 

книги, регистри и дневници. 

 

Бяха проверени всички деловодни книги, които се водят в ОСлО. 

 

В заповедната книга се съдържат заповеди на окръжния прокурор на 

ОП-Пазарджик, като по изключение се съдържат разпореждания на 

завеждашия СлО – те са само 3 /№№ 368/2007г., 1/2010г., 2/2011г./ и касаят 

принципа на случайно разпределение на досъдебните производства. 

Запознаването със заповедите става лично, срещу подпис. В заповедната 

книга се описват всички заповеди и разпореждания, както от ОП 

Пазарджик, така и от горестоящите прокуратури. Отделно копие от 

заповедите се съхранява в папки, като на екземплярите се отбелязва 

връчването на лицата, до които са адресирани срещу подпис и име на 

получателя. 

Азбучник на обвиняемите лица. Същият се води  от 2005г. и към 

настоящия момент. В него се отразява № на следственото дело, текста по 

който е образувано, дата на образуване, трите имена на обвиняемото лице, 

ЕГН, адрес и на кой следовател е разпределено. 

Разносна книга на следователя.  В нея се отразява датата  на 

получаване на делото от следователя, номера на делото, името на 

следователя и подпис. В графата връщане на документа в деловодството, с 

допълнителни графи – дата и подпис на получателя, няма отразяване. С 
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нея се предават на следователите всички материали, получени в 

следствения отдел. 

Папка разпити, възложени по делегация. Справките, които се 

съдържат в папката са със следните реквизити: входящ номер на 

документа и дата на получаване в ОСлО, № на документа, с който се 

изпраща и от къде, кратко съдържание, на кого е предаден и № на 

документа и дата на изпращане на отговора. В тази папка също се 

съхранява екземпляр от протокола за избор на следовател. 

В папка се съхраняват ежедневни справки за броя дела на 

производство на всеки един следовател. В края на работния ден един 

екземпляр от справката се предоставя на завеждащия следствен отдел. 

Регистър на следствените дела. В този регистър се отбелязва № на 

ДП, дата на възлагане от ОП, дата на образуване на делото, наблюдаващ 

прокурор, основанието за възлагане на делото на следовател, № на 

прокурорската преписка, № на заявителския материал, кратко описание на 

обстоятелствата по извършеното престъпление, по кой текст е образувано, 

на кой следовател е възложено, къде и на коя дата е изпратено, с какво 

мнение и срок на приключване /в дни/, име на обвиняемото лице. В този 

регистър се отбелязва и датата на възобновяване, връщане, обединяване на 

делото, продължаване на сроковете, изобщо- цялото движение на делото от 

постъпването му в следствения отдел, до неговото изпращане. 

Тетрадка за приключените ДП. Тази тетрадка е оформена като 

азбучник по името на всеки един следовател. В нея се отбелязва текста по 

който се води делото, основанието на което е приключено, къде и кога е 

изпратено. 

Регистър за изходящата кореспонденция. Регистърът съдържа 

информация относно № на делото, имета на следователя, на когото е 

възложено, кратко описание на делото, на кого е изпратено и на коя дата и 

къде се съхранява съпроводителното писмо. 

 

Проследи се записването на движението на сл.д. № 41/2009г., 

получено за разследване на 29.10.2009г. от следовател Янева. В тетрадката 

за приключените ДП е отбелязано, чe се води срещу НИ за престъпление 

по чл. 206 от НК, приключено е с мнение за прекратяване на основание чл. 

24, ал.1, т.1 от НПК и на 04.01.2010г. е изпратено в РП Пазарджик. В 

регистъра за изходящата кореспонденция се установи, че на 04.01.2010г. 

посоченото дело е изпратено в РП Пазарджик. В разносната книга, с която 

изходящата кореспонденция се отнася в прокуратурата е отразено, че това 

дело е получено в РП Пазарджик на 04.01.2010г., което обстоятелство е 

удостоверено с подпис на служителя от прокуратурата. 

В отделна папка, в хронологичен ред се класират и съхраняват всички 

съпроводителни писма, с които се изпращат ДП. 
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Книгите, регистрите и дневниците се водят много добре, съдържат 

в цялост нужната информация, което от една страна улеснява 

съдебните служители при подаване на информация до други органи на 

съдебната власт, а от друга страна   спомага и за по-добра организация 

на следователската дейност. 

 

Веществените доказателства по досъдебните производства се 

съхраняват в специално обособено помещение, което се охранява със 

СОД. За тяхното съхранение отговаря домакинът на службата. 

Веществените доказателства се приемат с приемо -предавателен протокол 

от домакина, който ги завежда  на отчет в специален регистър и дневник 

за веществените доказателства. Предаването им си извършва също с 

приемо предавателен протокол.  

Извърши се проверка на регистъра за веществени доказателства. 

Воденето на същия е започнало на 29.09.2009г., съобразено новия 

ПОДАПРБ. Установи се, че всички графи се попълват коректно. 

   

Описването, съхраняването, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършва в пълно съответствие с 

ПОДАПРБ. 

 

    2.  Проверка на организацията по образуването и движението на 

следствените дела 

 

През 2011 г. е извършено разследване по 168 досъдебни 

производства, от които 89 образувани през периода, 37 останали на 

производство от предходни години и 42  възобновени. 

 125 от делата са водени срещу известен извършител. Разследването 

по делата е извършвано преимуществено в двумесечния срок – 95, в 

продължен от административния ръководител на наблюдаващия прокурор 

срок – 58, а в продължен срок от административния ръководител на по- 

горестоящата прокуратура - 15. Разследвани дела извън срок – няма. 

През 2011 г. е приключило разследването по 110 досъдебни 

производства, от които по 59 то е приключило в двумесечния срок, а по 51  

срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2011г. има 1 върнато дела от прокуратурата на основание чл. 

242, ал.2 от НПК, 42 от делата са приключили с мнение за съд, 37 с 

мнение за прекратяване и 31 с мнение за спиране на наказателното 

производство. Няма приключили дела на специален надзор или специален 

отчет, има 1 приключено дело с голям обществен интерес. 
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През 2010 г. е извършено разследване по 258 досъдебни 

производства, от които 108 образувани през периода, 56 останали на 

производство от предходни години и 94  възобновени. 

 219 от делата са водени срещу известен извършител. Разследването 

по делата е извършвано преимуществено в двумесечния срок – 171 , а в 

продължен от административния ръководител на наблюдаващия прокурор 

срок – 70 и в продължен срок от административния ръководител на по- 

горестоящата прокуратура - 17. Разследвани дела извън срок – няма. 

През 2010 г. е приключило разследването по 214 досъдебни 

производства, от които по 139 то е приключило в двумесечния срок, а по 

75  срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2010г. има 2 върнати дела от прокуратурата на основание чл. 

242, ал.2 от НПК, 89 от делата са приключили с мнение за съд, 51 с 

мнение за прекратяване и 74 с мнение за спиране на наказателното 

производство. Няма приключили дела на специален надзор или специален 

отчет, има 1 приключено дело с голям обществен интерес. 

 

От горната статистика се установява, че средната натовареност 

на следовател при ОСлО Пазарджик за проверявания период е както 

следва: за второто шестмесечие на 2009г. е 10.5, за 2010г. е 23.45 , а за 

2011г. е едва 12 досъдебни производства. 

Предоставена бе справка от завеждащ ОСлО при ОП Пазарджик, 

относно образуваните и възложените досъдебни производства за 

разследване от ОСлО Пазарджик за периода 01.01.2012г. – 28.03.2012г. 

От справката е видно, че за този период са регистрирани общо 50 

новообразувани досъдебни производства, който брой, съпоставен с 

2010г. и 2011г. е значително завишен. По-големия брой на разследваните 

ДП от следовател се дължи на обстоятелството, че 

административният ръководител на ОП Пазарджик е възложила 

разследването по 43 ДП да се извърши от следовател на основание чл. 

194, ал.1, т.4 от НПК, поради фактическа и правна сложност на 

делата.Останалите 7 ДП са разследвани от следователи на основание чл. 

194, ал.1, т.3 от НПК за престъпления, извършени в чужбина. 

Със Заповед № ОП-44/02.09.2011г. на административния 

ръководител на ОП Пазарджик, в изпълнение на разпореждане на главния 

прокурор на Република България № 3913/31.08.2011г. и с оглед регулиране 

натовареността на разследващите органи е разпоредено на 

наблюдаващите прокурори да изготвят мотивирани предложения до 

окръжния прокурор във всички случаи, когато са налице предпоставките 

за прилагане на чл. 194, ал.1, т.4 от НПК. 
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Съобразно официално предоставените справки на ИВСС,през 2011г. в 

ОСлО Пазарджик спрените наказателни производства са били 17 срещу 

известен извършител и 14 срещу неизвестен извършител.  

През 2010г. в ОСлО Пазарджик спрените наказателни производства 

са били 59 срещу известен извършител и 15 срещу неизвестен 

извършител.  

Съобразно справката, разследваните от следовател спрени досъдебни 

производства през 2011г. срещу известен извършител  се намират при 

съответния наблюдаващ прокурор по делото. Посочено е също, че 

„принципно” спрените досъдебни производства срещу неизвестен 

извършител се намират в Полицията по района на образуване на ДП, или 

при следовател за извършване действия по издирването на извършителите.  

От всички следователи при ОСлО-ОП Пазарджик беше изискана 

справка за това ,какъв брой спрени дела се намират при всеки един от 

тях.Установи се,че общият брой на спрените дела, които се намират 

при  следователите към момента на извършване на проверката е 166 ,от 

тях 158 спрени срещу НИ и 8 срещу ИИ. 

 

Бяха проверени  случайно избрани спрени дела, които се намират при 

разследващите . 

 

        Следствено дело № 310/2003г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.2535/2003г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е водено срещу неизвестен извършител от следовател 

Даниела Янева. Делото е спряно с постановление на ОП Пазарджик на  

16.06.2008г. поради неразкриване на извършителя. С постановление на 

водещия разследването от 14.07.2008г. е възложено на органите на 

полицията провеждане на ОИМ и изготвяне на справка на всеки два месеца 

за резултатите от издирването. В материалите по спряното производство 

се съдържат справки относно проведеното издирване.Последното писмо 

на следователя до ОП Пазарджик е от 21.02.2012г. 

        Следствено дело № 76/2010г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.635/2010г. по описа на РП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е водено срещу неизвестен извършител от следовател 

Даниела Янева. Делото е спряно с постановление на РП Пазарджик на  

07.07.2010г. поради неразкриване на извършителя.В него изрично е указано  

препис от постановлението ведно с делото да се изпратят на ОСлО ОП 

Пазарджик.С постановление на водещия разследването от 11.01.2011г. е 

възложено на органите на полицията провеждане на конкретни ОИМ и 

изготвяне на справка за резултатите от издирването. В материалите по 

спряното производство се съдържат справки от органите на полицията 

относно проведеното издирване. Последното писмо на следователя до ОП 

Пазарджик е от 22.02.2012г. 
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       Следствено дело № 101/2010г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.2654/2007г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Емилиан Венчев. Делото е спряно с постановление на ОП 

Пазарджик на  19.07.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК, като в 

него изрично е указано  материалите от разследването да се изпратят на 

ОСлО в ОП Пазарджик. След датата на спиране, по делото не се 

съдържат справки за проведени издирвателни мероприятия ,както и 

уведомителни писма до ОП Пазарджик. 

       Следствено дело № 40/2011г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.1906/2011г. по описа на РП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител и е водено от 

следовател Емилиан Венчев. Делото е спряно с постановление на РП 

Пазарджик на  20.02.2012г. на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2  от 

НПК, като в него изрично е указано  препис от постановлението и делото 

да се изпратят на ОСлО ОП Пазарджик. След датата на спиране, по 

делото не се съдържат данни лицата да са обявени за общодържавно 

издирване съобразно указанията на наблюдаващия прокурор. Липсват  

справки от МВР за проведени издирвателни мероприятия и уведомителни 

писма до РП Пазарджик. 

       Следствено дело № 48/2011г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.2619/2011г. по описа на РП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител и е водено от 

следовател Емилиан Венчев. Делото е спряно с постановление на РП 

Пазарджик на  30.12.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2  от 

НПК, като в него изрично е указано  препис от постановлението и делото 

да се изпратят на ОСлО ОП Пазарджик. След датата на спиране, по 

делото  се съдържа една справка за проведено местно издирване. Лицето 

не е обявено за общодържавно издирване. 

       Следствено дело № 36/2009г.   по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.1366/2009г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Валерий Панайотов. Делото е спряно с постановление на ОП 

Пазарджик от  01.04.2010г. на основание чл.244 ал.1 т.2   от НПК, като в 

него изрично е указано  материалите от разследването да се изпратят на 

разследващия орган. Следовател Панайотов е изготвил надлежно 

постановление за възлагане извършването на оперативно издирвателни 

мероприятия от страна на органите на полицията, още преди 

наказателното производство да бъде спряно.  След датата на спиране, по 

делото се съдържат справки от разследващия до ОП Пазарджик, 

последната от които е от 20.02.2012г. 

       Следствено дело № 227/2003г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.923/2003г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 
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производство е образувано срещу известен извършител и е водено от 

следовател Валерий Панайотов. Делото е било спирано и възобновявано 

няколко пъти, като за последен път е спряно с постановление на ОП 

Пазарджик от  06.06.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2  от 

НПК, като в него е указано  препис от постановлението да се изпрати на 

ОСлО  ОП Пазарджик и водещият разследването периодично да съобщава 

за резултатите. Не е ясно, как при такова указание в постановлението 

за спиране, досъдебното производство се намира при следователя. След 

датата на спиране на 28.02.2012г. е изготвена  справка от разследващия 

орган за резултатите от провежданото общодържавно издирване. 

       Следствено дело № 15/2011г. по описа на ОСлО Пазарджик /пр.пр. 

3454/2010г. по описа на РП Пазарджик/. Досъдебното производство е 

образувано срещу неизвестен извършител и е водено от следовател 

Владимир Мизов. Делото е  спряно с постановление на РП Пазарджик от  

12.10.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в него е указано  

препис от постановлението да се изпрати на ОСлО  ОП Пазарджик „..за 

доиздирване автора на престъплението..”. Както и при предходното ДП 

и тук е необяснимо, как след такова указание в постановлението на 

прокурора, досъдебното производство се е озовало при следователя. 
След датата на спиране, 28.02.2012г. не са  изготвяни  справки от 

разследващия орган за резултатите от провежданото  издирване. 

       Следствено дело № 14/2011г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.1130/2011г. по описа на РП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Владимир Мизов. Делото е  спряно с постановление на РП 

Пазарджик от  11.07.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в 

него изрично е указано  делото да се изпрати на ОСлО ОП Пазарджик за 

продължаване на издирването.На постановлението за спиране липсва 

дата на извеждане на документа от РП Пазарджик. След спиране на 

производството не са  изготвяни  справки от разследващия орган за 

резултатите от провеждано  издирване. 

       Следствено дело № 25/2009г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.1836/2009г. по описа на РП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Владимир Мизов. Делото е  спряно с постановление на РП 

Пазарджик от  08.12.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.3  от НПК, като в 

него изрично е указано  делото да се изпрати на ОСлО ОП Пазарджик за 

продължаване на издирването. На постановлението за спиране липсва 

дата на извеждане на документа от РП Пазарджик. След датата на 

спиране на  производството не са  изготвяни  справки от разследващия 

орган за резултатите от провежданото  издирване. 

        Следствено дело № 26/2009г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.2206/2009г. по описа на РП Пазарджик/. Досъдебното 
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производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Васил Бунчев. Делото е  спряно с постановление на РП 

Пазарджик от  01.04.2010г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в 

него изрично е указано  делото да се изпрати на ОСлО  ОП Пазарджик 

„..за доиздирване автора на престъплението..”. След датата на спиране 

на  производството не са  изисквани и не са изготвяни  справки от 

разследващия орган за резултатите от провеждано  издирване. 

       Следствено дело № 90-II/03г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.2514/2003г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Васил Бунчев. Делото е  спряно с постановление на ОП 

Пазарджик от  22.06.2009г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в 

него изрично е указано  делото  да бъде изпратено на ОСлО ОП 

Пазарджик „..за продължаване на издирването по оперативен план.”. 
След датата на спиране на  производството, водещият разследването е 

съставил постановление за възлагане на издирвателни мероприятия две 

години по-късно - на 02.05.2011г. Едва след тази дата се съдържат и 

съответните справки за проведени ОИМ от органите на полицията. 

        Следствено дело № 22/2009г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.860/2009г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Красимир Танев. Делото е  спряно с постановление на ОП 

Пазарджик от  23.11.2009г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в 

него е указано препис от постановлението и самото досъдебно 

производство да се изпратят на ОСлО ОП Пазарджик. След датата на 

спиране на  производството  са  изготвяни  справки от разследващия 

орган за резултатите от провежданото  издирване, като последната е 

от 23.02.2002г. 

         Следствено дело № 3/2008г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.3442/2007г. по описа на РП Пазарджик/.  Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител и е водено от 

следовател Димчо Чолаков. Делото е  спряно с постановление на РП 

Пазарджик от  29.06.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2  от 

НПК, като в него изрично е указано  препис от постановлението, ведно с 

делото да се изпратят на ОСлО ОП Пазарджик. След датата на спиране 

на  производството  е приложена единствено  справка за задграничните 

пътувания на лицето и то от дата 21.02.2012г. Не е изисквана или 

изготвяна справка до РП Пазарджик. 

         Следствено дело № 17/2011г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.3825/2009г. по описа на РП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител и е водено от 

следовател Димчо Чолаков. Делото е  спряно с постановление на РП 

Пазарджик от  16.01.2012г. на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК, като в 
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него изрично е указано  препис от постановлението, ведно с делото да се 

изпратят на ОСлО ОП Пазарджик. Относно двамата ненамерени  

свидетели е постановено принудително довеждане. След датата на 

спиране на  производството  не се съдържат справки за провеждано 

издирване на лицата и не е съставяно постановление за възлагане на ОИМ 

на полицейските органи. 

         Следствено дело № 21/2009г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.141/2009г. по описа на ОП Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител и е водено от 

следовател Емил Господов. Делото е  спряно с постановление на ОП 

Пазарджик от  18.08.2010г. на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК, като в 

него изрично е указано препис от постановлението, ведно с делото да се 

изпратят на ОСлО ОП Пазарджик. След датата на спиране на  

производството  не се съдържат каквито и да било справки за 

провеждано издирване на лицата и не е съставяно постановление за 

възлагане на ОИМ на полицейските органи. 

        Следствено дело № 105/2010г.  по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.1190/2010г. по описа на РП-Велинград/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Емил Господов. Делото е  спряно с постановление на РП-

Велинград от  02.05.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в 

него изрично е указано препис от същото ведно с делото да се изпрати на 

ОслО Пазарджик за продължаване на издирването. Установяването и 

издирването на извършителя е възложено на оперативните служби при 

РУП-Велинград. Дадени са указания за извършване на оперативно-

издирвателни действия, като е указано разследващият орган съвместно с 

органите на МВР да планира необходимите мерки и действия по 

издирването и сроковете за извършването им. На всеки три месеца 

разследващият  да уведомява наблюдаващия прокурор за резултатите от 

издирването и да предоставя събраните материали. След датата на 

спиране на  производството  нито са изисквани от прокурора, нито са   

изготвяни  справки от разследващия орган за резултатите от 

провежданото  издирване. 

        Следствено дело № 171/2000г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.1577/2000г. по описа  на ОП-Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Емил Господов. Делото е  спряно с постановление на ОП-

Пазрджик от  12.10.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в 

него изрично е указано препис от същото, заедно с делото да се изпрати на 

ОСлО Пазарджик, като следователят периодично съобщава на прокурора 

за резултатите от издирването. След датата на спиране на  

производството не са изисквани и не са изготвяни  справки от 

разследващия орган за резултатите от провежданото  издирване. 
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      Следствено дело № 4/1998г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.62/1998г. по описа на ОП-Пазарджик/. Досъдебното производство 

е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от следовател Емил 

Господов. Делото е  спряно с постановление на ОП-Пазарджик от  

23.10.2009г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в него изрично е 

указано препис от същото и делото да се върнат на ОСлО Пазарджик за 

провеждане на издирвателни мероприятия за установяване автора на 

престъплението. След откриване на извършителя на основание чл.245,ал.2 

от НПК да се докладва делото на наблюдаващия прокурор за 

възобновяването му.  На 25.10.2010г. наблюдаващият прокурор е изискал 

разследващият да докладва делото с оглед възможността да се възобнови 

разследването, както и за резултатите. На 26.10.2010г. следовател 

Господов е изпратил писмо до директора на ОД на МВР-Пазарджик, с 

което иска да бъде уведомен разкрит ли е извършителя на престъплението. 

На 03.11.2010г. следовател Господов е уведомил наблюдаващия прокурор, 

че независимо от извършената задълбочена проверка и проведените ОИМ 

на органите на МВР  извършителят на престъплението не е разкрит. На 

26.04.2011г. наблюдаващия прокурор е изпратил напомнително писмо до 

разследващия  да докладва за възможността да се възобнови разследването 

и за резултатите от издирването на извършителя. На 27.04.2011 следовател 

Господов е изпратил писмо до директора на ОД на МВР-Пазарджик да 

бъде извършена актуална и прецизна проверка и изготвена писмена 

справка дали е разкрит извършителя на престъплението. На 08.06.2011г. 

следователят  изпраща ново напомнително писмо. На 16.06.2011г. в СлО е 

постъпило писмо, в което се съобщава, че въпреки проведените ОИМ до 

настоящия момент извършителят не е разкрит.  С писмо от 16.06.2011г. 

следователят е уведомил наблюдаващия прокурор. На 09.12.2011г. 

следовател Господов е изпратил писмо до директора на ОД на МВР-

Пазарджик да бъде извършена актуална и прецизна проверка и изготвена 

писмена справка дали е разкрит извършителя на престъплението.  С писмо 

от 28.12.2011г. ОслО е уведомен, че въпреки проведените ОИМ до 

настоящия момент извършителят не е разкрит.  С писмо от 04.01..2012г. 

следователят е уведомил наблюдаващия прокурор. С писмо от 27.02.2012г. 

наблюдаващият прокурор е изискал от разследващия да докладва за 

резултата от издирването с оглед възобновяване на делото. На 05.03.2012г. 

следовател Господов е изпратил писмо до директора на ОД на МВР-

Пазарджик да бъде извършена актуална и прецизна проверка и изготвена 

писмена справка дали е разкрит извършителя на престъплението. На 

09.03.2012г. в СлО е постъпило писмо, в което се съобщава, че въпреки 

проведените ОИМ до настоящия момент извършителят не е разкрит.  С 

писмо от 12.03.2012г. следователят е уведомил наблюдаващия прокурор. 

     Следствено дело № 105/2005г. по описа на ОСлО Пазарджик  

/пр.пр.599/2005г. по описа  на ОП-Пазарджик/. Досъдебното 
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производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Тодор Киферов. Делото е  спряно с постановление на ОП-

Пазарджик от  11.08.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в 

него изрично е указано препис от същото, ведно с делото да се изпратят 

на ОСлО Пазарджик, като разследващия орган периодично съобщава на 

прокурора за резултатите от издирването.  С писмо от 03.08.2011г. МВР е 

изискало материалите по наказателното производство, с оглед запознаване  

с хода на разследването във връзка с планираните в РУП-Септември 

оперативни мероприятия и тяхното отработване във връзка с работата по 

издирване на извършителя на престъплението.  Към делото е приложено 

писмо – подробен доклад от 21.10.2011г., с който следователят е 

уведомен за извършените издирвателни мероприятия, като изрично е 

посочено, че продължава отработването на другите включени в 

оперативния план мероприятия. До настоящия момент извършителят не 

е установен. С писмо от 20.02.2012г. следователят е уведомил 

наблюдаващия прокурор за извършените  действия по разкриване на 

извършителя. 

      Следствено дело № 82/2010г. по описа на ОСлО Пазарджик 

/пр.пр.2762/2009г. по описа на ОП-Пазарджик/. Досъдебното 

производство е образувано срещу неизвестен извършител и е водено от 

следовател Тодор Киферов. Делото е  спряно с постановление на ОП-

Пазарджик от  16.12.2011г. на основание чл.244 ал.1 т.2  от НПК, като в 

него изрично е указано препис от постановлението и делото да се 

изпратят на разследващия орган в ОслС при ОП-Пазарджик за сведение и 

провеждане на издирвателни мероприятия за установяване автора на 

престъплението. С постановление от 12.01.2012 следовател Киферов  е 

постановил да бъдат провеждани регулярно съответните  ОИМ за 

доиздирване автора на престъплението, като са дадени и указания за 

установяване на свидетели и факти. Указано е следователят да бъде 

уведомяван на всеки четири месеца с оглед изпълнение указанията на ОП-

Пазарджик. Копие от постановлението е разпоредено да се изпрати на 

директора на ОД на МВР-Пазарджик за привеждането му в изпълнение. С 

писмо от 08.03.2012г. завеждащия СлО е уведомил наблюдаващия 

прокурор за проведени срещи със служители от ОД на МВР-Пазарджик, 

работили по преписката. Въпреки това, до настоящия момент извършителя 

на престъплението да е открит. С писмо от 19.03.2012г. от МВР са 

уведомили следовател Киферов за извършените ОИМ във връзка с 

разпореденото в неговото постановление от 07.03.2012г. МВР продължава 

ОИМ за установяване на свидетели, факти и обстоятелства, имащи 

отношение  към разкриване извършителя на престъплението. По делото не 

се съдържат данни следовател Киферов да е уведомил наблюдаващия 

прокурор за резултатите от издирването. 
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При почти всички проверени дела, в постановленията за спиране на 

РП Пазарджик и ОП Пазарджик е указано препис от постановлението, 

заедно с делото да се изпратят на ОСлО Пазарджик. Установиха се и 

спрени производства, които са изпратени в следствения отдел без 

изрично указание за това от страна на прокуратурата. 

Проверяващият екип констатира ниска степен на активност в 

работата на разследващите по спрените досъдебни производства.На 

фона на относително ниската натовареност през последната календарна 

година,намирам такова бездействие за неоправдано.  Въпреки указанията 

на прокуратурата към разследващия орган,  регулярно да  изискват от 

МВР  и да изпращат  справки за резултатите от издирването, в по-

голямата част от случаите това не е сторено. В някои случаи не са 

изпълнени и указанията на прокуратурата, лицата да бъдат обявени за 

общодържавно  издирване след спиране на производствата.  

Действително, спрените дела са изпратени в ОСлО при ОП Пазарджик в 

нарушение на чл. 245 ал.1 от НПК, на Указание на ВКП Изх.№ И-

55/14.02.08г., коригирано  с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  допълнено с 

Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния прокурор № ЛС – 

103/21.01.2010г., но това обстоятелство по никакъв начин не може да 

послужи като основание за неизпълнение на задължителните указания на 

прокуратурите. Освен това, по нито едно дело не се намери дори едно 

писмо от страна на разследващите, с което да уведомяват РП или ОП 

Пазарджик,че спрени производства се изпращат незаконосъобразно в 

следствения отдел. 

 

 

 ИЗВОДИ: 
 

Книгите, регистрите и дневниците се водят много добре, 

съдържат в цялост нужната информация, което от една страна 

улеснява съдебните служители при подаване на информация до други 

органи на съдебната власт, а от друга страна   спомага  за по-добра 

организация на следователската дейност. 

Описването, съхраняването, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършва в съответствие с действащия 

към момента ПОДАПРБ. 

 Установи се значително повишаване броя на разследваните ДП от 

следовател през 2012г. /за периода 01.01.2012г. – 28.03.2012г. са 

регистрирани общо 50 новообразувани досъдебни производства/. По-

големия брой на разследваните ДП от следовател се дължи на 

обстоятелството, че административният ръководител на ОП 

Пазарджик е възложила разследването по 43 ДП да се извърши от 

следовател на основание чл. 194, ал.1, т.4 от НПК, поради фактическа и 
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правна сложност на делата.Останалите 7 ДП са разследвани от 

следователи на основание чл. 194, ал.1, т.3 от НПК за престъпления, 

извършени в чужбина. 

 Установиха се голям брой спрени досъдебни производства, които  

са изпратени в ОСлО при ОП Пазарджик в нарушение на чл. 245 ал.1 от 

НПК, на Указание на ВКП Изх.№ И-55/14.02.08г., коригирано  с писмо 

Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  допълнено с Указание № И-55/20.03.2009г. и 

заповед на главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. При проверката на 

тези дела се констатира ниска степен на активност в работата на 

следователите. Въпреки указанията на прокуратурата към разследващия 

орган  регулярно да  изискват от МВР  и изпращат  справки за 

резултатите от издирването, в по-голямата част от случаите това не е 

сторено. В някои случаи не са изпълнени и указанията на прокуратурата 

лицата да бъдат обявени за общодържавно  издирване след спиране на 

производствата.  

 
 

 ПРЕПОРЪКИ: 
 

1.Следователите от ОСлО при ОП Пазарджик да спазват 

стриктно разпоредбата на  чл.245 ал.1 от НПК,Указание на ВКП 

Изх.№ И-55/14.02.08г., коригирано  с писмо Изх.№ И-55/01.04.08г.  и  

допълнено от Указание № И-55/20.03.2009г. и заповед на главния 

прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с действията по спрените 

наказателни производства. 

2.Следователите от ОСлО при ОП Пазарджик да предприемат 

всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и 

успешно извършване на разследването, системно да докладват на 

наблюдаващите прокурори за хода на разследването, както и 

стриктно да изпълняват техните указания. 
 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Окръжна прокуратура Пазарджик за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

Екземпляр от Акт да се изпрати на завеждащия следствен отдел при 

ОП – Пазарджик. 

 

 Административният ръководител да запознае прокурорите и 

следователите от ОП Пазарджик с резултатите от извършената планова 

проверка.  
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На основание чл.198 ал.2 т.3 от ЗСВ административният 

ръководител да приобщи към личните кадрови досиета на прокурорите 

конкретните констатации за тях в настоящия акт, които да се вземат 

предвид при атестирането им. 

 

На основание чл.58,ал.3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен 

срок от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, 

могат да бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на 

ОП Пазарджик да предприеме в едномесечен срок от получаване на 

настоящия Акт необходимите действия от негова компетентност за 

изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в 

двумесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за резултата от тях. 

 

          Актът да се изпрати на електронен носител  на Висшия съдебен 

съвет, за сведение. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България, за сведение.   

 

Екземпляр ат Акта, да се изпрати на директора на НСлС, заместник 

на главния прокурор по разследването, за сведение.  

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Апелативна прокуратура – Пловдив, за сведение  

                     

             

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

            1.Заповед № ПП-01-15/ 07.03.2012г. на главния инспектор на 

ИВСС; 

            2.Доклади, справки, извадки от регистри, копия от заповеди, 

прокурорски актове и др. материали, предмет на анализ в Акта за 

резултати. 

 

 

           ИНСПЕКТОР:   

   

                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 


