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

програма на Инспектората към ВСС за 2011г. и заповед № ПП-01-

18/07.03.2012г. 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, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика. Предходната комплексна планова проверка на 

Районна прокуратура – гр.Панагюрище е извършена от Инспектората към 

ВСС през  2009г. Настоящата проверка обхваща периода  от  второто 

полугодие на 2009г.  до 2011г., включително. Нейната допълнителна цел е  

непосредствено да бъде установено изпълнението на препоръките, дадени от 

ИВСС с  Акт изх.  № 3618/03.12.2009г. 

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 Районна прокуратура – 

гр.Панагюрище за 2009г., 2010г. и 2011г., на предоставените от РП-

Панагюрище  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/. Справките 

съдържат информация за основните показатели, по които се извърши 

проверката. 

 

КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност. 
 

           Общ брой прокурори  по щат през 2011г.– 3: 

 - от тях работили през годината – 2; 
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 -брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец – 1, 

командирован в ОП-Пазарджик от 01.07.2010 год. 

           Незаети щатни бройки за прокурори - няма. 

           Администрация - общ брой служители през 2011 година – 5, както 

следва: 

 -административен секретар – 1 

 -съдебен секретар – 1 

 -компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 1 

 -съдебен деловодител – 1  

 -призовкар - 1 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците отговарят на изискванията на 

Правилника за организацията и дейността на администрацията на 

Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и съответните указания 

на Върховна касационна  прокуратура и се водят редовно. 

         Бе проверено изпълнението на дадените от ИВСС препоръки при 

предходната планова проверка през 2009г. Въведена  е  вътрешна разносна  

тетрадка, съгласно изискванията на чл.5,ал.6 от  Инструкцията за деловодна 

дейност и документооборота в ПРБ. Установи се, че същата се води редовно. 

Проверен бе дневникът на предварителните проверки. Същият се води  

редовно, попълват се всички графи. Бяха  проследени записванията в 

дневника  по  две преписки – пр.№ 1014/2011 и пр. № 20/2011г. по описа на 

РП-Панагюрище.  Установи се, че  пр.№ 1014/2011г. е записана два пъти, 

като има различни отбелязвания на двата записа, некореспондиращи с 

материалите по преписката.  В разносната книга, в която се описва 

изходящата поща, се отбелязва  номерът на преписката и името на лицето, на 

което се изпраща постановлението за отказ, съобразно указанията на ИВСС. 

          По собствена преценка са водят и спомагателни книги –  тетрадка за 

участие по граждански дела, за  върнати дела от съда,  за възобновени и 

прекратени по давност ДП, азбучник за лицата, ползвали привилегия по 

чл.183,ал.3 НК, тетрадка за проведени разпити по ДП пред съдия, регистър за 

извършени неотложни действия. В РП-Панагюрище е въведена и 

спомагателна книга, в която се описват преписки /ДП, по които 

наблюдаващият прокурор е постановил връщане, или отказ от връщане на ВД  

с отразявания – лицето на което се връща, датата на връщане /.   

Записванията в останалите книги и регистри се провериха в хода на 

проверката по съответните надзори.  
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3.Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 

През проверявания период прокурорите в РП – Панагюрище, при 

осъществяване на своята дейност, са  ползвали правно-информационна 

програма „Сиела” . 

 Организацията по водене на статистиката в РП-Панагюрище се 

извършва съгласно Указание изх. №301/27.12.2007 год. на главния прокурор 

на Република България за организацията на информационната дейност на 

ПРБ и изготвяне на годишния отчетен доклад за дейността на Прокуратурата 

и разследващите органи, изменено и допълнено с  Указание изх.№282/2008 

год. 

          Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел 

обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се 

подготвя и изпраща своевременно. Провеждат се работни съвещания във 

връзка с постъпили указания от ВКП, АП и ОП относно промени в 

законодателството, издават се заповеди по повод изготвянето на 

статистически данни, отчети и други. В Районна прокуратура – Панагюрище 

се изготвят тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни отчети, 

ежемесечни справки. 

 

 4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

 Разпределението на преписките и делата се осъществява чрез 

програмния продукт „Law Choice”. Със заповед № РП-23/26.05.2010г. 

районният прокурор на РП-Панагюрище е изменил разпределението на 

преписките и делата между прокурорите  по групи, считано от 26.05.2010г. 

Определени са 6 групи и процентна натовареност на всеки един от 

прокурорите в групата. Установи се, че в 4 от групите районният прокурор е 

със 100% натовареност. 

           Протоколите за избор на наблюдаващ прокурор се съхраняват в 

отделна папка. Всеки протокол е с подпис на съдебния служител, който 

работи с програмата.  

           При проверката не бяха установени отклонения от този принцип. 

  

   5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

   Организацията по дейността по съхраняването на веществените 

доказателства се е осъществявала съгласно изискванията на  ПОДАПРБ. Със 
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заповед № РП -47/26.09.2009г. на Районния прокурор е разпоредено тази 

дейност да се приведе в съответствие на новия ПОДАПРБ.  

 В Районна прокуратура – Панагюрище няма на съхранение веществени 

доказателства. При проверка на книгата за веществените доказателства се 

установи, че   в нея се отбелязват веществените доказателства, които се 

внасят в съда с делата, което се удостоверява с дата, подпис и печат на 

служителя, които ги приема. Същата е водена до м. декември 2008г. 

           Регистрационния дневник за веществени доказателства  се води 

правилно, съобразно правилата на чл.96,ал.3 от ПОДАПРБ, за 2011г. няма 

записвания.  

          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.  

 

  6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

          Проверени бяха всички заповеди и разпореждания на 

административния ръководител за 2010г. и 2011г. 

  През 2011г. са издадени  общо 78 заповеди, от които по указание на 

главния прокурор – 6, по собствена преценка – 72, от тях повечето  касаят 

трудови правоотношения.  

  Заповеди, свързани пряко с дейността на прокуратурата: 

  Разпореждане № 38/12.07.2011г. на административния ръководител на 

РП-Панагюрище, издадено с цел повишаване ефективността от работата и 

контрол на извършване на предварителните проверки по преписки, съгласно 

ИППП.  Разпореждането е доведено до знанието на прокурорите в РП-

Панагюрище и началника на РУ-Полиция Панагюрище за сведение и 

изпълнение. Препис от същото е изпратен за сведение на ВКП и ОП-

Пазарджик; 

  Със заповед РП-№ 052/16.09.2011г. районният прокурор е разпоредил в 

случаите, когато е налице произнасяне с прокурорски акт за прекратяване на 

досъдебно производство или е отказано образуването на такова, прокурорите 

да разпореждат иззетите акцизни стоки заедно с материалите по преписката 

или досъдебното производство да бъдат предавани от РУП-Панагюрище на 

Митница – Пловдив за ангажиране на съответната административно-

наказателна отговорност; 

  Със заповед № 57/07.12.2010г. на районния прокурор на РП-

Панагюрище, в изпълнение на Инструкция И-51/2010г. на ПРБ, е 

разпоредено въвеждането на Дневник за образувани две и повече досъдебни 
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производства, водени срещу едно лице. При проверка изпълнението на 

заповедта се установи, че такъв дневник е въведен през 2011. 

  През 2011г. въз основа на констатирани в доклада за извършената 

ревизия в РП-Панагюрище редица пропуски относно прилагането на 

Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър за 

периода 01.10.2010г. – 01.03.2011г.  е наложено наказание „забележка” на 

компютърния оператор, изпълняващ деловодни функции в РП-Панагюрище. 

  За проверявания период няма наложени други наказания от 

административния ръководител, няма предложения за поощрения и 

предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 

          В Районна прокуратура Панагюрище със заповед  РП-5/02.02.2010г. е 

въведен Регистър за дисциплинарните производства, който продължава да се 

води и през 2011г.. Регистърът се води от административния секретар. 

           

          7.Извършени проверки 

           

          През 2011 год. от ОП-Пазарджик е извършена ревизия за дейността на  

РП-Панагюрище през 2010 год.  

          През същият период от време са извършени тематични проверки на РП-

Панагюрище по прилагане на Инструкция за поддръжка и използване на 

електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства 

/Инструкция №1/ и на Инструкцията за взаимодействието между ПРБ и МВР 

при разследване на две и повече досъдебни производства, образувани и 

водени срещу едно и също лице /Инструкция №2/ от Окръжна прокуратура – 

Пазарджик; проверка на решените преписки и дела по чл.191, ал.3 от НК; 

проверка на решените преписки и дела по чл.234 от НК. 

  Докладите с резултатите от извършените проверки бяха предоставени 

на проверяващия екип на ИВСС, за сведение. 

          

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

                     През 2011г. прокурорите в РП-Панагюрище са работили по 447 

преписки. От тях, останали нерешени в края на предходния период – 48. 

Новообразувани са 399. 

 Общ брой решени преписки през 2011г. –  441, от тях:  

  -  до 3 дни  - 37   

                     - до  един месец - 404  

 Общ брой на решените преписки през 2010 г. - 391, от тях:  

  -  до 3 дни  - 90 броя,  
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                     - до  един месец са решени 239 броя,  

                     - до два месеца - 56  

                     - до шест месеца 6 броя и   

                     - над 6 месеца –няма.  

Общ брой на решените преписки през 2009г. е 356 бр., като от тях: 

                     - до 3 дни  - 94 броя,  

                     - до  един месец са решени 125 броя,   

                     - до шест месеца 137 броя и   

                     - над 6 месеца  - няма .  

 

От общо решените преписки през 2011г. с постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство са приключили 95, а по 178  са образувани 

досъдебни производства, прекратени с резолюция – 13. Изпратени преписки 

на компетентния орган за извършване на предварителна проверка – 78, 

преписки с извършена предварителна проверка лично от прокурор - 8. След 

предварителна проверка в РП-Панагюрище са върнати 84 преписки.  

Преписките, по които са назначени предварителни проверки се 

съхраняват в деловодството в отделна папка. Ежеседмично се следи 

спазването на  сроковете от деловодителя.  

Бяха изискани за проверка осемте броя преписки, които съгласно 

предоставената справка № 2 за 2011 г. от РП-Панагюрище са преписки, 

приключени с отказ от образуване на ДП, по които прокурорът лично е 

извършил проверка: Пр.№ 100/2011,  147/2011, 171/2011, 193/2011, 

229/2011, 173/2011, 89/2011, 72/2011 и 32/ 2011.  

Установи се, че преписките са девет на брой. Всички те съдържат 

единствено постановление за отказ от образуване на наказателно 

производство и копие от писмото, с което някои от тях са изпратени за 

предприемане на мерки по чл.56 от ЗМВР. По нито една преписка не е 

приложена жалбата на молителя, постъпила в РП-Панагюрище. 

Установи се също така, че такава не се  съхранява и в прокуратурата. 

По нито една от преписките наблюдаващият прокурор не е извършвал 

лично предварителна проверка.  По пр.пр. № 100/2011 е приложено писмото 

на Агенцията за социално подпомагане, с което е сезирана прокуратурата на 

основание чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

(Значителна част от преписките са образувани по сигнал на отдел „Закрила на 

детето” към дирекция „Социално подпомагане” при Община Панагюрище.) 

Няма данни по преписката да е извършвана проверка от наблюдаващия 

прокурор Красимир Танев или да е изисквана допълнителна информация от 

Дирекция „Социално подпомагане”.  
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Движението на проверените преписки се проследи по входящия 

дневник и по разносната книга. Установи се, че записите във входящия 

дневник са коректни. В разносната книга е отразено изпращането  на препис 

от постановлението  на жалбоподателите най-късно на следващия ден след 

произнасянето от прокурора. 

Бяха изискани и проверени и всички преписки за 2011г., 

приключени с постановление за отказ от образуване на досъдебно 

производство: 

Пр.пр. № 482/11г., наблюдаващ прокурор Топкаров. Преписката е 

образувана на 09.06.11г. по повод жалба, постъпила в РУП Панагюрище и 

изпратена по компетентност на РП. С постановление от 10.06.11г. е отказано 

образуване на досъдебно производство. Съгласно записванията в разносната 

книга препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя на 

13.06.2011г. По повод постъпила в ОП Пазарджик жалба срещу 

постановлението, с писмо от 27.07.11г. преписката е изискана от ОП 

Пазарджик, където е изпратена на същата дата. С постановление от 29.07.11г. 

по пр.пр. № 1590/11г. по описа на ОП-Пазарджик постановлението на РП е 

отменено и преписката е върната в РП. С писмо от 08.08.11г. преписката е 

изпратена за проверка в РУП Панагюрище, като е определен срок за 

извършването й от 10 дни. Преписката е постъпила в РП Панагюрище на 

25.08.11г. С постановление от 26.09.11г. прокурор Топкаров е образувал 

досъдебно производство, като е определил срок за извършване на 

разследването- 2 месеца. На 15.11.11 г. досъдебното производство е 

постъпило в РП с мнение за съд. На 15.12.11г. е изготвен и внесен в съда 

обвинителен акт. Произнасянията на наблюдаващия прокурор са в срок. 

Преписката е изпратена незабавно на ОП, след поискването и. 

Пр.пр. №379/11г.  Образуване и движение -  в срок. Жалбата е 

администрирана в деня на постъпването и е изпратена по компетентност 

на ОП- Пазарджик. 

Пр.пр. № 848/10г. В преписката се съдържат  единствено следните 

материали: постановление от 11.04.11г. по пр.пр. 780/11г. на ОП 

Пазарджик, с което се отменя постановление от 14.03.11г. на РП 

Панагюрище по пр.пр. 848/10г. за отказ от образуване на досъдебно 

производство, както и постановление за изпращане на преписка по 

компетентност от 27.04.11г. по пр.пр. 848/10г. на РП -Панагюрище и 

обратна разписка, с която се удостоверява, че същото е изпратено в ОП 

Пазарджик. 

Пр.пр.№82/11г. Материалите по преписката не са подредени в 

хронологичен ред. 

Пр.пр. № 999/10г. Образуване и движение- в срок. 
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Бяха проверени още: 

Пр.пр.№ 911/10г. наблюдаващ прокурор Танев; пр.пр. 801/10г., 

наблюдаващ прокурор Танев; пр.пр. 230/11г., прокурор Танев; пр.пр. 

210811г., прокурор Топкаров; пр.пр. 37811г. прокурор Танев; пр.пр. 508/11г., 

прокурор Топкаров., пр.пр. 840/10г.; пр.пр. 633/10г.; пр.пр. 100/10г.; пр.пр. 

88/10г.; пр.пр. 368/10г.; пр.пр. 616/09г. ;пр.пр. 781/09г.; пр.пр. 413/10г.; пр.пр. 

669/10г.;пр.пр. 731/09г.; пр. пр. 851/09г. 

 

Големият брой отменени постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство се дължи на незадълбочено изследване на 

фактическата обстановка, което води до необосновани правни изводи за 

липса на престъпление. В постановленията на ОП Пазарджик, с които е 

осъществен  контрол,  се съдържат разпореждания за извършване на 

допълнителни проверки, респ. за образуване на досъдебни производства. 

Дадените указания от ОП се изпълняват от прокурорите  в РП-

Панагюрище.  

Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство 

се съобщават на лицата по реда на  чл.213, ал.2 от НПК, като се изпращат с 

обикновена поща. В постановленията за отказ изрично е указано, че същите 

подлежат на обжалване пред по – горестоящата прокуратура.  

 

 

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Панагюрище, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ. 

 

През 2011 са наблюдавани от прокурорите общо 716 досъдебни 

производства, от които от разследващ полицай са разследвани 710 броя, 6 от 

следовател, разследвани от прокурор-няма. От наблюдаваните досъдебни 

производства новообразувани са 436, като от разследващия орган са 

образувани 258, а от прокурор 178 броя. Приключени от разследващ орган – 

461, от които 407 са новообразувани.  

Останали за решаване при прокурора – 25, от които извън 

законоустановения срок-1. 

Продължителност на досъдебната фаза, считано от образуване на ДП до 

решаването му от прокурор: 

-до 7 месеца -193 

-до 1  година -  няма 

-над 1 година - 187 . 
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          Незабавни производства – През  2011г. в РП-Панагрюрище  са  

наблюдавани общо 50, от които – 50 новообразувани, от тях  41 са 

приключени в срока по чл.362,ал.5 НПК, а по 9 е постановено разследването 

да се извърши по общия ред. 

Останали за решаване при прокурор – няма. 

           

          Установява се положителна  тенденция за увеличаване на незабавните 

производства ( през второто шестмесечие на 2009г. – 16; 2010г. – 29; 

2011г. – 50.) 

  

            Бързи производства  - През 2011г. в РП-Панагюрище са 

наблюдаващи общо 31, от които – 31 новообразувани, от тях в срока по 

чл.356,ал.5 НПК – 26, а по 5 е постановено разследването да се извърши по 

общия ред.  

Останали за решаване при прокурор – няма. 

           

           Установява се тенденция за намаляване на бързите производства през 

проверявания период ( през второто шестмесечие на 2009г.  - 28; 2010г. – 

49, 2011г.- 31). 

  

Досъдебни производства, решавани по общия ред  - През 2011г. са 

наблюдавани общо 649 ДП (по данни от доклада за дейността на РП-

Панагюрище за 2011г.), а по данни от предоставената  на ИВСС Справка № 3  

- 635, от които – 355 новообразувани. От новообразуваните 355, 177 са 

образувани от разследващ орган, 178  от прокурор. 

 

 Решени досъдебни производства по общия ред от прокурор – 572 , от 

които 327  са новообразувани.  

Останали за решаване при прокурор – 25. 

Продължителност на досъдебната фаза, считано от образуването на 

досъдебното производство до решаването му от прокурора. 

-до 7 месеца – 193 

-до 1 година – няма 

-над 1 година – 187  

 

За 2010г. общо наблюдаваните производства са 606 , за 2009г. общо 

наблюдаваните досъдебните производства по общия ред са  530.  В 

процентно отношение през 2011г. спрямо 2010г. общо наблюдаваните 
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досъдебните производства по общия ред са увеличени със 7.1% и спрямо 

2009г са увеличени с 22.5%. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК за  2011г. – 

6 ДП, изпратени на разследващ орган, а за 2010г. – няма, второто полугодие 

на 2009г. – 1 ДП, изпратено на разследващ орган.  

През 2011г. са изготвени 50 предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока за 

разследване, които са уважени. Направени са 50 искания от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследване до административния 

ръководител, които са уважени. Няма направени искания от наблюдаващия 

прокурор за удължаване срока на разследване до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура. 

При прегледа на делата се установи, че като цяло се спазват 

разпоредбите на чл.234 от НПК. Исканията за удължаване  срока на 

разследване  се правят своевременно и са мотивирани. 

 

През 2011г. е  наблюдавано 1  наказателно производство, взето на 

специален надзор, а именно: 

          ДП № 97/2011г. по описа на РУП гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

25/2011г. Наказателното производство е образувано на 21.04.2011г. срещу 

Неизвестен извършител за престъпление по чл.352 ал.1 от НК. На основание 

Заповед № ЛС 3202/25.09.2008г. на главния прокурор на Р.България 

преписката е взета на „Специален надзор” в сектор 4-ти, I-ви отдел при 

Върховна касационна прокуратура. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор при РП Панагюрище от 28.07.2011г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.2 от 

НПК. На основание чл.243 ал.9 от НПК постановлението на РП Панагюрище 

за прекратяване на наказателното производство е отменено и делото е 

върнато на прокуратурата за допълнително разследване със задължителни 

указания по приложението на закона, дадени в обстоятелствената част на 

постановлението на ОП Пазарджик. Проведени са допълнителни 

процесуално-следствени действия /разпити като свидетели на инспектори при 

РИОКОЗ-Пазарджик,назначена е химическа експертиза./ С писмо от 

06.03.2012г. е удължен срокът за разследване с 30 дни, считано от 

12.03.2012г. 

            

           Разследването се провежда в разумни процесуални срокове, като  с 

необходимия интензитет са събрани множество доказателства за 

изясняване на фактическата обстановка.  
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          През 2011г. са спрени общо 188 наказателни производства, от които 

185 срещу неизвестен извършител и 3 – срещу известен извършител. 

През 2010г. са спрени общо 128 наказателни производства, от които 

125 срещу неизвестен извършител и 3 – срещу известен извършител. 

През второто полугодие на 2009г. са спрени общо 75 наказателни 

производства, от които 71 срещу неизвестен извършител и 4 – срещу известен 

извършител. 

През 2011г. са възобновени  общо 13 наказателни производства, от 

които 4 срещу неизвестен извършител и 9 – срещу известен извършител. 

През 2010г. са възобновени общо 5 наказателни производства, от които 

4 срещу неизвестен извършител и 1 – срещу известен извършител. 

През второто полугодие на 2009г. са възобновени общо 9 наказателни 

производства, от които 4 срещу неизвестен извършител и 5 – срещу известен 

извършител. 

                      

 На случаен принцип бяха проверени: 

 

           Спрените дела срещу известен извършител за  2010г. и 2011г. 

 

           ДП № 85/2010г. по описа на РУ МВР гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 
136/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано 

срещу известен извършител с постановление от 29.04.2010г. на прокурор 

Станка Димитрова. С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 

29.06.2010г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 

вр.чл.25 т.2 от НПК. Видно от материалите по делото, лицето е обявено за 

общодържавно издирване. Регулярно са изисквани и прилагани справки 

относно резултатите от издирването на лицето. 

           ДП № 492/2010г. по описа на РУП „Панагюрище”,пр.пр.вх.№ 

844/2010г. на РП Панагюрище. Досъдебното производство е образувано на 

03.11.2010г. срещу неизвестен извършител.В хода на разследването е 

установен извършителя на престъплението.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор Красимир Танев от 01.07.2011г. досъдебното 

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

НПК.Видно от материалите по делото, лицето е обявено за общодържавно 

издирване ,като по указание на прокурора на всеки три месеца  са изготвяни 

справки от водещия разследването за резултатите от издирването. 

           ДП № 458/2010г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

833/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано 

срещу известен извършител с постановление от 30.11.2010г. на прокурор 
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Красимир Танев.С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 

01.03.2011г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 

вр.чл.25 т.3 от НПК. Видно от материалите по делото  е  проведено местно 

издирване на свидетел ,като по указание на прокурора е обявен  за 

общодържавно издирване,като на тримесечие са изготвяни справки от 

водещия разследването за резултатите от издирването. 

           ДП № 502/2011г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

739/2011г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано 

срещу известен извършител за престъпление по чл.235 ал.1 от НК по реда на 

чл.212 ал.2 от НПК на 14.09.2011г. С постановление на прокурор Николай 

Топкаров от 10.01.2012г. досъдебното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. Видно от материалите по делото ,лицето е 

обявено за общодържавно издирване ,като в постановлението на РП 

Панагюрище  е указано на тримесечие да бъдат изготвяни справки от 

водещия разследването за резултатите от издирването. 

           ДП № 356/2010г. по описа на РУП  гр.Гоце Делчев,пр.пр.вх.№ 

859/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.159а ал.2 т.2 и т.4 

вр.ал.1 на 11.05.2010г. от прокурор при РП Гоце Делчев.С постановление от 

05.11.2010г. делото е изпратено по компетентност на РП Панагюрище.  С 

постановление на прокурор Красимир Танев от 07.12.2010г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК.Проведени са 

оперативно-издирвателни мероприятия.С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор от 21.01.2011г. досъдебното производство е 

възобновено,като е указано същото да се води срещу известен извършител.С 

постановление на прокурор Танев от 21.01.2011г. цитираното досъдебно 

производство е обединено с ДП 224/2010г. на РУП Панагюрище 

,пр.пр.712/2010г. на РП Панагюрище.Делото е внесено в съда с обвинителен 

акт на  20.04.2011г.   

 

           По спрените дела срещу известен извършител  лицата са обявени 

своевременно за местно и общодържавно издирване.Регулярно се изискват 

справки от разследващия орган за резултатите от издирването.   

           Досъдебните производства , спрени на основание чл. 244 ал. 1 т. 3 от 

НПК се възобновяват преди да изтече едногодишния срок, съобразно 

разпоредбата на чл. 244 ал. 8 от НПК.   

           Спазва се Указание И-55/14.02.2008г. на Завеждащ отдел „Досъдебно 

производство” при ВКП София и последвалите изменения на същото.  
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 През 2011г. са прекратени от прокурора общо 290 досъдебни 

производства (в т.ч. прекратени и поради изтекла абсолютна давност), през 

2010г – 104, а през второто полугодие на 2009г. – 130.   

 

 На случаен принцип бяха проверени: 

 

           Постановления за прекратяване по ДП  за 2009г. ,2010г. и  2011г.  

 

           ДП № 50/2010г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

92/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Станка Димитрова  от 12.05.2010г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.206 ал.1 от НК.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 26.11.2010г. наказателното 

производство е било прекратено от наблюдаващия делото прокурор Красимир 

Танев на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.Постановлението 

за прекратяване е изготвено в срок ,посочени са изчерпателно събраните 

доказателства и са изяснени всички обстоятелства по делото. 

           ДП № 291/2010г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

496/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано  по 

реда на 212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за престъпление по 

чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК.С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор Красимир Танев от 25.11.2010г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 от НПК.С Постановление на ОП 

Пазарджик от 05.12.2011г. по реда на служебна проверка е  потвърдено  

постановлението за прекратяване на наказателното производство на РП 

Панагюрище като правилно и законосъобразно ,с единствено указание да 

бъде променено основанието за прекратяване на досъдебното производство ,а 

именно по чл.9 ал.2 от НПК.   

           ДП № 354/2009г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

584/2009г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Николай Топкаров от 07.12.2009г.   срещу 

известен извършител за престъпление по чл.129 ал.1 от НК.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор  от 19.03.2010г. досъдебното производство 

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

НПК.Постановлението е изчерпателно и обосновано. 

           ДП № 524/2009г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

759/2009г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Николай Топкаров от 08.12.2009г. за 

престъпление по чл.206 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от  от НК . С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 18.03.2010г. 
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досъдебното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 

ал.1 т.1 от НПК и чл.9 ал.2 от НК.Постановлението е изготвено в срок и е 

добре обосновано. 

           ДП № 509/2011г. по описа на РУП МВР  гр.Панагюрище, 

пр.пр.вх.№ 758/2011г. на РП Панагюрище. Досъдебното производство е 

образувано  по реда на 212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл.235 ал.2 от НК.С постановление на наблюдаващия делото 

прокурор Николай Топкаров  от 08.12.2011г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК и чл.9 ал.2 

от НК. Постановлението е изготвено в срок и е добре обосновано. 

           ДП № 487/2010г. по описа на РУП МВР гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

836/2010г. на РП Панагюрище. Досъдебното производство е образувано  по 

реда на 212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за престъпление по 

чл.195 ал.1 т.4 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК. С постановление на  

прокурор  Николай Топкаров от 26.05.2011г. досъдебното производство е 

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

НПК.Постановлението е изготвено в срок и е добре обосновано.  

           ДП № 433/2011г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

573/2011г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано на 

11.07.2011г. по реда на чл.212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл.143 ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор  Красимир Танев от 25.11.2011г. досъдебното производство 

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

Постановлението е изготвено в срок и е добре обосновано.   

           ДП № 145/2011г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

203/2011г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано на 

07.03.2011г. по реда на чл.212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл.330 ал.1 вр.чл.18 ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор  Красимир Танев от 09.06.2011г. досъдебното 

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

НПК. Постановлението е изготвено в срок и е добре обосновано.   

        

           По проверените досъдебни производства разследването е проведено в 

разумни срокове. Актовете на прокурорите са добре мотивирани и са правно 

обосновани, постановени са при изяснена от обективна и субективна страна  

обстановка. 

В постановленията за прекратяване и за спиране на наказателните 

производства, в съответствие със закона, се указва възможността за 

обжалването им пред съответния първоинстанционен съд от 

заинтересованите лица в 7 – дневен срок от получаване на преписа.             
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 Отменени постановления за прекратяване  на ДП   

 

           ДП № 377/2010г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

588/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Красимир Танев от 13.07.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.210 ал.1 т.3 и т.5 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.26 от 

НК.С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 02.12.2011г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.След обжалване на постановлението от страна на 

пострадало лице,с определение  на РС Панагюрище от 23.12.2011г. 

постановлението за прекратяване на наказателното производство е било 

отменено.В същото определение е указано да се извършат допълнителни 

процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства по 

делото. 

           Бързо ДП № 157/2009г. по описа на РУП  гр.Панагюрище, 

пр.пр.вх.№ 288/2009г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор при РП Панагюрище срещу известен 

извършител за престъпление по чл.343б ал.1 от НК.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор Станка Димитрова от 13.05.2009г. 

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

ал.1 т.1 от НПК.С постановление на ОП Пазарджик от 07.12.2011г. по реда на 

служебна проверка е  отменено  постановлението за прекратяване на 

наказателното производство на РП Пещера .В постановлението на ОП 

Пазарджик се съдържат указания за провеждането на допълнителни 

процесуално-следствени действия  по делото. 

           ДП № 502/2010г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

862/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано след 

уведомление от полицията  срещу известен извършител за престъпление по 

чл.195 ал.1 т.4 пр.1 вр.чл.194 ал.1 от НК.С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор  Красимир Танев от 21.07.2011г. досъдебното производство 

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

Определение на Пазарджишкия окръжен съд от 27.09.2011г. е потвърдено 

определение от 04.08.2011г. на РС-Панагюрище ,с което е отменено  

постановлението за прекратяване на РП Панагюрище. В двете определение на 

съда се съдържат заключения,че постановлението за прекратяване е 

незаконосъобразно и постановено при непълнота на доказателствата.Указва 

се също така провеждането на допълнителни процесуално-следствени 

действия за разкриване на обективната истина по делото. 

           ДП № 59/2010г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

119/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано на 
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15.02.2010г. по реда на чл.212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343б ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор Николай Топкаров от 14.04.2010г. досъдебното 

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

НПК.По повод комплексна ревизия,с постановление на ОП Пазарджик от 

19.12.2011г.  по реда на служебна проверка е  отменено  постановлението за 

прекратяване на наказателното производство на РП Пещера .В 

постановлението на ОП Пазарджик се констатира ,че постановлението на РП 

Панагюрище е неправилно и незаконосъобразно ,като се  указва да бъде 

внесен обвинителен акт срещу обвиняемия.Постановлението на ОП 

Пазарджик е потвърдено от АП Пловдив. 

           ДП № 141/2009г. по описа на РУ МВР  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

260/2009г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано с 

постановление от 05.08.2009г на прокурор Николай Топкаров срещу известен 

извършител за престъпление по чл.206 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК. 

С постановление на наблюдаващия делото прокурор  от 21.10.2009г. 

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

ал.1 т.1  от НПК.С определение  на ОС Пазарджик от 04.12.2009г.  е  

отменено  определение от 05.11.2009г. на РС Панагюрище,с което е 

потвърдено постановлението за прекратяване  на наказателното производство 

на РП Панагюрище.В постановлението на ОС Пазарджик се съдържат 

указания за събиране и кредитиране на допълнителни доказателства. 

           ДП № 144/2010г. по описа на РУ МВР гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

229/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано на 

28.04.2010г. с постановление на прокурор Николай Топкаров срещу известен 

извършител за престъпление по чл.129 ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор  от 25.06.2010г. досъдебното производство е 

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

Определение на Панагюрския районен съд от 13.07.2010г. е отменено  

постановлението за прекратяване на наказателното производство на РП 

Панагюрише.В определенията на съда се съдържат указания за провеждането 

на  процесуално-следствени действия с оглед събиране на допълнителни 

доказателства по делото. 

           ДП № 296/2010г. по описа на РУП  гр.Панагюрище,пр.пр.вх.№ 

501/2010г. на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано на 

23.06.2010г. по реда на чл.212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343 ал.1 б.”а” и б.”б” вр.чл.342 ал.1 от НК. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор  Николай Топкаров от 

08.12.2010г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 

т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С Определение на Панагюрския районен съд от 
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29.12.2010г. е отменено  постановлението за прекратяване на наказателното 

производство на РП Панагюрище.В определението на съда се констатира че 

не е извършено цялостно и пълно разследване ,като се дават указания за 

провеждането на  процесуално-следствени действия с оглед събиране на 

допълнителни доказателства по делото. 

 Установи се , че не по всички от проверените дела постановленията 

за прекратяване  са  съобщени  на пострадалите  лица. 

 

            В РП Панагюрище броят на отменените постановления за 

прекратяване на наказателното производство е нисък / през 2010г. – 5 бр. , а 

през 2011г. – 2 бр/, което сочи тенденция към подобряване качеството на 

провежданите разследвания.  

           По проверените  досъдебни производства, постановленията на РП 

Панагюрище са били отменени от съда и от по-горната прокуратура  като 

неправилни и незаконосъобразни.В отменителните актове се указва да 

бъдат събрани допълнителни доказателства с оглед изясняване на  

фактическата обстановка по делата.Изтъква се и неправилно приложение 

на материалния и процесуалния закони. 

           След отмяната на постановленията, разследването по делата е 

провеждано съобразно дадените задължителни указания и в 

законоустановени срокове. 

          

          В хода на проверката се установи ,че датите на деловодна обработка 

върху прокурорските актове  и други изходящ документи  се поставят от 

прокурорите , а не от служителите в деловодството. 

         

          Проверяващият екип установи ,че се изпълняват методическите 

указания на главния прокурор на Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. 

за необходимите действия по чл.226 НПК преди предявяване на  

разследването.За целта се съставя протокол ,който се прилага към 

делето.Спазват се и  разпоредбите на чл. 219, ал.1 от НПК ,като 

докладите се провеждат в срок. 

 

           ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

         

           1.Наказателно-съдебен надзор 

 

           През 2011 г. в РС- Панагюрище са  образувани 156  дела по внесени от 

прокурорите при РП- Панагюрище актове, като от тях: решени са 146, или 
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решените дела са 93.5 % от образуваните дела по внесените прокурорски 

актове.  Внесени са  143 обвинителни акта, 3 споразумения и 10 предложения 

по чл.78 а от НК. 

  През 2011г. от съда са постановени общо  71 осъдителни присъди, от 

тях 46  са по реда на Глава 27 от НПК. Осъдителните присъди са 48.6 % от 

общо решените от съда дела и 45.5 % от внесените прокурорски актове.  

  Оправдателни присъди – 4, споразумения-  52, освобождаване от 

наказателна отговорност по чл.78 а от НК- няма. 

  Одобрени споразумения – 3, неодобрени – няма,  върнати на прокурора- 

няма. 

          Решения по внесени постановления по чл.78 а от НК – общо 10 , от тях : 

10 – за  освобождаване от наказателна отговорност; оправдани – няма; 

върнати на прокурора – няма; прекратени по чл.378 ал.4 т.3 от НПК – няма. 

  През 2011г. са проведени общо 224 съдебни заседания по НСН.    

          През  2011г., прокурорите от РП Панагюрище, са внесли в съда общо 8 

протеста, от тях – 3 срещу частично или изцяло оправдателни присъди. Общо 

уважени -3, от тях – 1 срещу оправдателна присъда, 3 – неуважени, от тях – 2 

срещу оправдателни присъди. 

           Установи се, че  протестите се изготвят и внасят в съда, преди 

запознаване с мотивите на съдебния акт, като по-късно не се изпращат 

допълнителни съображения. Това вероятно е причина да не се уважават 

протестите от съда. Този пропуск е бил констатиран и при ревизиите, 

извършени от ОП-Пазарджик през 2010г. и 2011г.  

 

           На случаен принцип бяха проверени изготвени и внесени в съда 

обвинителни актове през 2010г. и 2011г. 

 

 ПД № 129/10г. /пр.пр. № 479/10г. по описа на РП Панагюрище, ДП 

№ 298/10г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. 

Делото е получено в РП Панагюрище на 18.11.2010г. с мнение за съд. На 

16.12.2010г. е изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с 

делото на 20.12.2010г. С разпореждане от 29.12.2010г. по НОХД № 328/10г. 

по описа на РС Панагюрище съдебното производство по делото е прекратено 

и същото е върнато на прокуратурата за отстраняване на допуснати 

нарушения – „да се повторят действията по предявяване на разследването на 

обвиняемия”. Делото е получено в РП Панагюрище на 27.01.2011г. и с 

постановление от 31.01.2011г. е изпратено на разследващия орган за 

изпълнение на разпорежданията на съда, като е определен срок от 10 дни. 

Делото е върнато от разследващия орган на РП Панагюрище на 08.02.2011г. 

На 08.03.2011г. е изготвен нов обвинителен акт и на същата дата делото е 
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внесено отново в РС Панагюрище. С присъда от 26.09.2011г. подсъдимият е 

признат за виновен за извършено престъпление по чл. 149, ал.1 от НК. 

 ПД № 74/11г. /пр.пр. № 168/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

211/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор 

Топкаров. Делото е получено в РП Панагюрище на 19.05.2011г. На 

17.06.2011г. е изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с 

делото на 20.06.2011г. С протоколно определение от 26.07.2011г. по НОХД № 

197/2011г. по описа на РС Панагюрище е одобрено постигнато споразумение 

между представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия, с което 

подсъдимият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 343в, 

ал.2, вр. с ал.1 от НК. 

 ПД № 60/11г. /пр.пр. № 152/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

94/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. 

Делото е получено в РП Панагюрище на 19.04.2011г. На 16.05.2011г. е 

изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с делото на 

19.05.2011г. С протоколно определение от 26.07.2011г. по НОХД № 

161/2011г. по описа на РС Панагюрище е одобрено постигнато споразумение 

между представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия, с което 

подсъдимият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 195, 

ал.1, т.2, вр. с чл. 194, ал.1 от НК. 

 ПД № 59/11г. /пр.пр. № 999/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

539/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. 

Делото е получено в РП Панагюрище на 25.03.2011г. С постановление от 

26.04.2011г. наблюдаващият прокурор е прекратил частично наказателното 

производство по отношение на единия обвиняем, като наказателното 

производство е продължило да се води срещу другия обвиняем за 

престъпление по чл. чл. 195, ал.1, т.2, вр. с чл. 194, ал.1 от НК. На 13.05.2011г. 

е изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с делото на 

19.05.2011г. С протоколно определение от 25.07.2011г. по НОХД № 

168/2011г. по описа на РС Панагюрище е одобрено постигнато споразумение 

между представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия, с което 

подсъдимият се признава за виновен за извършеното престъпление.  

 ПД № 95/11г. /пр.пр. № 347/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

307/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор 

Топкаров. Делото е получено в РП Панагюрище на 13.07.2011г. На 

11.08.2011г. е изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с 

делото на същата дата. С присъда от 09.09.2011г. по НОХД № 242/2011г. 

подсъдимият е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 343в, 

ал.2, вр. с ал.1 от НК. 
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 ПД № 93/11г. /пр.пр. № 331/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

202/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор 

Топкаров. Делото е получено в РП Панагюрище на 05.07.2011г. На 

05.08.2011г. е изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с 

делото на същата дата. С присъда от 21.11.2011г. по НОХД № 235/2011г. 

подсъдимият е признат за виновен за извършено и му е наложено наказание 

„пробация”. 

 ПД № 78/11г. /пр.пр. № 304/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

231/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. 

Делото е получено в РП Панагюрище на 31.05.2011г. На 30.06.2011г. е 

изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с делото на 

04.07.2011г. С протоколно определение от 01.08.2011г. по НОХД № 

212/2011г. по описа на РС Панагюрище е одобрено постигнато споразумение 

между представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия, с което 

подсъдимият се признава за виновен.  

 ПД № 22/11г. /пр.пр. № 9/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

1/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. 

Делото е получено в РП Панагюрище на 25.02.2011г. На 02.03.2011г. е 

изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с делото на 

07.03.2011г. С протоколно определение от 26.04.2011г. по НОХД № 67/2011г. 

по описа на РС Панагюрище е одобрено постигнато споразумение между 

представителя на прокуратурата и защитника на подсъдимия, с което 

подсъдимият се признава за виновен. 

 ПД № 64/11г. /пр.пр. № 279/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

208/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор 

Топкаров. Делото е получено в РП Панагюрище на 04.05.2011г. На 

31.05.2011г. е изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с 

делото на същата дата. 

 ПД № 21/11г. /пр.пр. № 828/10г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

483/10г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор 

Топкаров. Делото е получено в РП Панагюрище на 24.01.2011г. На 

23.02.2011г. е изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с 

делото на същата дата. 

 ПД № 97/11г. /пр.пр. № 422/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

298/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор 

Топкаров. Делото е получено в РП Панагюрище на 15.07.2011г. На 

12.08.2011г. е изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с 

делото на 15.08.2011г. 

 ПД № 110/11г. /пр.пр. № 549/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП 

№ 426/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. 
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Делото е получено в РП Панагюрище на 31.08.2011г. На 30.09.2011г. е 

изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с делото на същата 

дата. 

 ПД № 48/11г. /пр.пр. № 951/10г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

619/10г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. 

Делото е получено в РП Панагюрище на 22.03.2011г. На 26.04.2011г. е 

изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с делото на същата 

дата. 

 ПД № 79/11г. /пр.пр. № 295/11г. по описа на РП Панагюрище, ДП № 

238/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. 

Делото е получено в РП Панагюрище на 02.06.2011г. На 04.07.2011г. е 

изготвен обвинителен акт, който е внесен в съда, заедно с делото на 

06.07.2011г. 

 ПД № 123/11г. /пр.пр. № 842/11г. по описа на РП Панагюрище, НП 

№ 547/11г. по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. 

Делото е получено в РП Панагюрище на 31.10.2011г. На същата дата е 

изготвен обвинителен акт и е внесен в съда, заедно с делото.  

 

  Всички прегледани на случаен принцип наказателни производства, 

приключили с внесени в съда обвинителен акт, са се движили в 

законоустановените срокове. При постъпването на досъдебното 

производство от органа на разследване в прокуратурата, както и при 

внасянето на делото от прокуратурата в съда делата са администрирани 

своевременно. Обвинителните актове се внасят в съда с придружително 

писмо, на което датата на получаване се удостоверява с подпис на съдебния 

деловодител. 

 От 2011г. от съда се получават заверени преписи от съдебните 

актове, с отразяване на датата на влизането им в сила, които се прилагат 

към прокурорските дела. Към делата се прилагат и попълнени формуляри за 

приключването на делото. 

           Изготвените и внесени в съда обвинителни актове, като цяло, 

съдържат реквизитите ,посочени в чл.246 НПК. При направената проверка 

на Книгата на обвинителните актове се установи, че движението на 

делата е отразено пълно и вярно, с точно отразяване на датите. Установи 

се, че  прокурорите се произнасят в рамките на едномесечния срок. В 

повечето случаи прокурорите се произнасят в  рамките на няколко дни, или 

същия ден. По преписки №№ 18/2011г.; 732/2011, 540/2011г, по които 

наблюдаващ прокурор е Красимир Танев се установи просрочие с по няколко 

дни. За 2011г.  има  общо 72 просрочия при произнасяне от прокурори, видно 

от представените   статистически таблици. 
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           На случаен принцип бяха проверени изготвени и внесени в съда 

споразумения по чл.381 НПК през 2010г. и 2011г. 

 

Пр.пр. № 630/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 220/2010г. 

по описа на ОДМВР Пазарджик/. Делото е получено в прокуратурата на 

11.12.2010г. На 06.01.2011г. е изготвено споразумение между представителя 

на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което е внесено в съда на 

същата дата. С протоколно определение от 12.01.2011г. по НОХД № 9/2011г. 

по описа на РС Панагюрище е одобрено споразумението. Заверен препис от 

споразумението е получено в РП Панагюрище с придружително писмо от 

14.01.2011г. 

Пр.пр. № 851/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 499/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/. Делото е получено в прокуратурата на 

11.12.2010г. На 11.01.2011г. е изготвено споразумение между представителя 

на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което е внесено в съда на 

същата дата. С протоколно определение от 18.01.2011г. по НОХД № 10/2011г. 

по описа на РС Панагюрище е одобрено споразумението. Заверен препис от 

споразумението е получено в РП Панагюрище с придружително писмо от 

20.01.2011г. 

Пр.пр. № 618/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 370/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/. Делото е получено в прокуратурата на 

15.12.2010г. На 14.01.2011г. е изготвено споразумение между представителя 

на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което е внесено в съда на 

същата дата. С протоколно определение от 21.01.2011г. по НОХД № 14/2011г. 

по описа на РС Панагюрище е одобрено споразумението. Заверен препис от 

споразумението е получено в РП Пагюрище с придружително писмо от 

24.01.2011г. 

Споразуменията се изготвят и внасят в съда в законоустановения 

срок след получаване на делото в прокуратурата. Заверени преписи от 

одобрените споразумения се получават от съда в прокуратурата и се 

прилагат към преписките. 

 

           На случаен принцип бяха проверени изготвени и внесени в съда 

постановления с предложения за освобождаване от наказателна 

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

през  2010г. и 2011г. 

 

Пр.пр. № 33/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 26/2010г. по 

описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. Делото е 
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получено в РП Панагюрище на 26.03.2010г. На 21.04.2010г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката са приложени призовки и обявление, 

от което е видно какво е решението на съда. На обявлението се отбелязва 

датата на получаването му в прокуратурата. 

Пр.пр. № 283/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 168/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. Делото 

е получено в РП Панагюрище на 11.05.2010г. На 07.06.2010г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложено обявлението на съда, че е 

изготвено решението, от което е видно, че е получено в прокуратурата на 

05.07.2010г.  

Пр.пр. № 203/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 125/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. Делото 

е получено в РП Панагюрище на 18.06.2010г. На 29.06.2010г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложено обявлението на съда, че 

решението е изготвено, от което е видно, че е получено в прокуратурата на 

13.08.2010г.  

Пр.пр. № 485/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 260/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. Делото 

е получено в РП Панагюрище на 24.08.2010г. На 23.09.2010г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложено обявлението на съда, от 

което е видно, че е получено в прокуратурата на 04.11.2010г.  

Пр.пр. № 482/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 285/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. Делото е 

получено в РП Панагюрище на 25.10.2010г. На 24.11.2010г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложено обявлението на съда, от 

което е видно, че е получено в прокуратурата на 16.12.2010г. Към преписката 

е приложен и препис от решението. 

Пр.пр. № 417/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 245/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. Делото е 

получено в РП Панагюрище на 02.09.2010г. На 01.10.2010г. е изготвено 
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постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложено обявлението на съда, от 

което е видно, че е получено в прокуратурата на 15.11.2010г.  

Пр.пр. № 528/2010г. по описа на РП Панагюрище /НП № 313/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. Делото е 

получено в РП Панагюрище на 02.07.2010г. На същата дата е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

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

Към преписката е приложено обявлението на съда, от което е видно, че е 

получено в прокуратурата на 16.08.2010г.  

Пр.пр. № 544/2010г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 324/2010г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. Делото е 

получено в РП Панагюрище на 08.09.2010г. На 07.10.2010г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложено обявлението на съда, от 

което е видно, че е получено в прокуратурата на 15.11.2010г.  

Пр.пр. № 613/2011г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 452/2011г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. Делото е 

получено в РП Панагюрище на 09.11.2011г. На 08.12.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложен препис от решението на 

съда от 17.01.2012г.  

Пр.пр. № 770/2011г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 527/2011г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. Делото 

е получено в РП Панагюрище на 24.11.2011г. На 19.12.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложен препис от решението на 

съда от 23.01.2012г.  

 Пр.пр. № 179/2011г. по описа на РП Панагюрище /БП № 134/2011г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. Делото 

е получено в РП Панагюрище на 01.03.2011г. На 02.03.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложен препис от решението на 

съда от 22.03.2011г.  
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           Пр.пр. № 162/2011г. по описа на РП Панагюрище /БП № 119/2011г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Танев. Делото е 

получено в РП Панагюрище на 23.02.2011г. На 24.02.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложен препис от решението на 

съда от 22.03.2011г. по НАХД № 55/2011г. по описа на РС Панагюрище, 

влязло в сила на 12.04.2011г 

Пр.пр. № 414/2011г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 242/2011г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. Делото 

е получено в РП Панагюрище на 01.08.2011г. На 18.08.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложен препис от решението на 

съда от 13.00.2011г. по НАХД № 247/2011г. по описа на РС Панагюрище, 

влязло в сила на 04.10.2011г.  

Пр.пр. № 93/2011г. по описа на РП Панагюрище /ДП № 141/2011г. 

по описа на РУП Панагюрище/, наблюдаващ прокурор Топкаров. Делото 

е получено в РП Панагюрище на 12.04.2011г. На 12.05.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по чл. 78 а от НК, което на същата 

дата е внесено в съда. Към преписката е приложен препис от решението на 

съда от 06.06.2011г. по НАХД № 149/2011г. по описа на РС Панагюрище, 

влязло в сила на 27.06.2011г.  

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, по които е изготвено предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 

78а от НК са в законоустановения срок.  

От 2011г. към всяка една от наблюдателните преписки се прилага 

заверен препис от решението на съда, с отбелязване на датата на влизане в 

сила. Тъй като в РП Панагюрище не се води книга по чл. 78а от НК, 

информация от преди 2011г. относно решението на съда може да се получи 

само от приложеното към преписката обявление, че е изготвено решението, 

на което се отразява и датата на получаването му в прокуратурата.  

 

           Върнати от съда дела:  

 

   През 2011г. от съда на прокуратурата са върнати общо 6 дела, по 

внесени прокурорски актове, от които: с разпореждане - 2,  с определение – 4               
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   Върнатите дела спрямо внесените прокурорски актове, в процентно 

съотношение са 3.85%.  Бройката на върнатите през 2010г. дела е също 6.  

           Изготвят се анализи на върнатите дела – тримесечни, шестмесечни, 

годишни, които се изпращат в ОП-Пазарджик. В отделни папки се класират 

обвинителните актове и актовете на съда за връщане  на делата. В тези папки 

липсват писмени становища на наблюдаващите прокурори.  

 В отчетния доклад за дейността на  РП-Панагюрище за 2011г. е 

посочено, че според становищата на прокурорите 16.67 % от делата са 

върнати основателно. След анализиране на причините за връщане на делата 

от съда на прокуратурата същите са установили, че делата са върнати поради 

допуснати от разследващия орган във фазата на разследването съществени 

процесуални нарушения, които прокурорът, внесъл акта в съда не е забелязал 

и отстранил – общо 3; процесуални нарушения на прокурора при изготвяне 

на акта, с който делото е внасено в съда – общо 3, от които 2 за 

несъответствие между обстоятелствената част на обвинителният акт и 

правната квалификация на обвинението и 1 - за липса на конкретизация на 

обвинението,  

Проверени бяха всички върнати от съда дела за 2010 и 2011г 

 

Оправдателни присъди 

 

През  2011г.  са постановени 3 оправдателни присъди , през  2010г. 

също  3, а през второто шестмесечие на 2009г. – няма оправдателни 

присъди. 

  Изготвят се  досиета на всяко дело, по което е постановена 

оправдателна присъда, като след становище на наблюдаващия прокурор, 

становище е вземал районният прокурор по основателността на 

оправдателната присъда. На шестмесечие е  изпращан Анализ на Окръжна 

прокуратура- Пазарджик. 

 В анализа на причините за оправдателните присъди е посочено, че този  

резултат се дължи на грешки и пропуски, допуснати в досъдебната фаза -

непълнота на разследването, които са довели до неправилна преценка от 

наблюдаващия прокурор, изготвил обвинителния акт. Налице са и друга група 

причини  за постановяването на оправдателните присъди, при които в хода на 

съдебното следствие са настъпили нови обстоятелства, които правят деянието 

несъставомерно, както и поради настъпила промяна в обяснението на 

обвиняемия или даване на такива обяснения, които да установят нови 

обстоятелства, които не са били известни в хода на досъдебното производство 

и не са могли да бъдат установени до приключване на делото. 
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         2.Организация по изпълнение на наказанията. 

 

         През  2011г. в Районна прокуратура  - Панагюрище  са получени за 

изпълнение 91 присъди и споразумения и всичките са приведени в 

изпълнение.  

         В РП - Панагюрище  организацията и дейността по изпълнение на 

наказанията  се осъществява от районния прокурор Танев.  

         Няма осъдени лица с наказание „лишаване от свобода”, които да са 

задържани над определения в присъдата срок. 

           

Бяха проверени присъдни преписки: 

 

Р-70/2009г. Присъдата е влязла в сила на 02.06.2009г. С писмо от 

03.06.2009г. е изпратена за изпълнение на РП-Панагюрище, където е 

получена на 04.06.2009г. С писмо от 04.6.2009г. РП-Панагюрище  е 

изпратила присъдата на ОД МВР  сектор  ПП-гр.Пазарджик. Писмото е 

получено на 08.06.2009г., видно от обратната разписка. С писмо от 

15.06.2009г., получено в РП на 17.06.2009г. МВР е уведомило, че присъдата е 

приведена в изпълнение, считано от 24.04.2009г. до 24.04.2010г. С писмо от 

17.06.2009г. РП е уведомила РС , че присъдата е приведена в изпълнение. С 

писмо от 26.04.2010г. РП е уведомила РС, че на 24.04.20101г. е изтърпяно 

наказанието по постановената присъда. 

Р-112/2010г. Присъдата е влязла в сила на 30.11.2010г. С писмо от 

06.12.2010г./ получено в РП на 08.12.2010/ присъдата е изпратена за 

изпълнение. С писмо от 08.12.2010г. РП е изпратила до началника на 

пробационната служба в гр.Пазарджик присъдата за изпълнение със 

съответните указания. Видно от обратната разписка, присъдата е получена в 

пробационната служба на 27.12.2010г. С писмо от 07.01.2011  пробационната 

служба е уведомил РП, че присъдата е приведена в изпълнение. С писмо от 

07.02.1011 РП е уведомила РС. С писмо от 05.07.2011г. РП е уведомена от 

пробационната служба, че изпълнението на наказанието е приключило. С 

писмо от 05.07.2011г. РП е уведомила РС. 

Р-5А/2011г.  Присъдата е влязла в сила на 12.01.2011г. ,изпратена е за 

изпълнение от РС на 17.01.2011г., получена е в РП на 18.01.2011г. С писмо от 

18.01.2011 РП е изпратила за изпълнение присъдата на началник отдел Пътна 

полиция при СДВР-София.  Видно от обратната разписка присъдата, е 

получена в СДВР на 21.01.2011г. С писмо от 21.01.2011г., получено в РП на 

07.02.2011г., СДВР, отдел ПП София е уведомил РП, че присъдата е 

приведена в изпълнение, считано от 26.12.2010г. до 26.06.2011. С писмо от 
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07.02.2011 РП е уведомила РС. С писмо от 29.06.2011 РП е уведомила РС, че 

е изтърпяно наказанието по присъдата  

 

 След влизането им в сила, присъдите се изпращат своевременно от 

РС-Панагюрище на РП-Панагюрище, която от своя страна ги изпраща 

незабавно  на органа по изпълнение.  

           Отбелязванията в книгата за изпълнение на присъдите са пълни и 

точни и кореспондират с материалите по присъдните преписки.  Книгата  

се проверява всеки месец, което се удостоверява с подпис на 

административния ръководител. 

  

           3.Административно-съдебен надзор 

 

           По данни от Доклада за дейността на РП-Панагюрище през 2011г.  в  

същата прокуратура  са решени  43  преписки по надзора за законност. 

Проверени са 418 административни акта на Общините Панагюрище и 

Стрелча. Този надзор се осъществява от   районния прокурор. Извършени са 4 

общонадзорни проверки.  

           Видно от Доклада  за извършената ревизия от ОП-Пазарджик на РП-

Панагюрище, обхващаща периода 01.01.2011 – 31.12.2011г.,   при голяма част 

от преписките липсва „прокурорски акт  за решаване,  поради което не 

може да се извърши преценка дали преписките са били решени с правилни, 

обосновани и законосъобразни прокурорски актове , в законовия срок.”          . 

           Отправена е следната  препоръка: „при решаване на преписки по този 

надзор, наблюдаващият прокурор следва да се произнася с правилен 

прокурорски акт – с резолюция за прекратяване на преписка , изготвена  по  

образеца , съдържащ се в „Методика за взаимодействие на прокуратурата 

с контролните органи при противодействие на закононарушенията и 

престъпленията в защита на обществения интерес и правата на 

гражданите”.  

 

           4.Гражданско-съдебния надзор 

 

           През  2011г. прокурорите от  Районна прокуратура Панагюрище  са 

участвали по 15 граждански дела. Няма предявени искове от прокурор. 

Въведена е спомагателна книга за участието на прокурорите в граждански 

дело.  Този надзор се осъществява от районния прокурор Красимир Танев.         
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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ  

      

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните: 

ИЗВОДИ: 

 

Изпълнени са препоръките, дадени от ИВСС при предходната 

планова проверка през 2009г. 

          Деловодни книги и регистри 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.  

          Установи се ,че датите на деловодна обработка върху прокурорските 

актове  и други изходящ документи  се поставят от прокурорите , а не от 

служител в деловодството. 

           Регистрационният дневник за веществени доказателства се води 

правилно съобразно правилата на чл.96,ал.3 от ПОДАПРБ.  

           Наблюдателните преписки  не се комплектоват с всички постъпващи 

по тях материали и изходящи документи,  както и подреждането им не е в 

хронологичен ред. 

           Преписките по следствия надзор се решават в установените срокове 

и при спазване разпоредбите на ИППП. Констатираните при предходната 

проверка проблеми във връзка със срочността на извършване на 

предварителните проверки са преодоляни. 

           Няма  приключили и неприключили досъдебни производства, извън 

законовите и/или извън удължените срокове на разследване. Наблюдаващите 

прокурори своевременно и в съответствие с указанията на ВКП, са 

изготвяли искания за удължаване срока на разследване при наличие на 

фактическа  и правна сложност на делата.            

           При проверката на спрени досъдебни производства се установи, че се 

спазва Указание И-55/14.02.2008г. на Завеждащ отдел „Досъдебно 

производство” при ВКП София и последвалите изменения от 2009г. на 

същото. Не се установиха досъдебни производства, спрени на основание чл. 

244, ал. 1, т. 3 от НПК и спирането  да е продължило повече от 1 година, в 

нарушение разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК.   

           В РП-Панагюрище  се  изпълняват  методическите указания на 

главния прокурор на Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за 

необходимите действия по чл.226 НПК преди предявяване на  

разследването. За подобряване ефективността на работата на 

наблюдаващите прокурори и разследващите органи са предприети редица 
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мерки, между които и докладване на делото от разследващия полицай на 

наблюдаващия прокурор не по-малко от 10 дни преди изтичане срока на 

разследване. В зависимост от резултатите от проверката наблюдаващият 

прокурор дава съгласие за предявяване на разследването, за което се 

оформят протоколи, които се прилагат задължително към досъдебното 

производство. 

           Прокурорските актове, с които делата се внасят в съда, се 

постановяват в рамките на едномесечния срок, с някои изключения - За 

2011г.  има  общо 72 малки  просрочия при произнасяне от прокурори.  

Основната причина за връщане на делата от съда е несъответствие 

между обстоятелствената част на обвинителния акт и правната 

квалификация на обвинението. 

           При изготвяне на протестите, не във всички случаи прокурорите  

изготвят допълнителни съображения след запознаване с мотивите на съда. 

 В РП - Панагюрище  организацията и дейността по изпълнение на 

наказанията  се осъществява от районния прокурор Танев. Като правило, 

присъдите се привеждат в изпълнение веднага, или най-късно на следващия 

ден след разпределянето на преписката. Отбелязванията в книгата за 

изпълнение на присъдите са пълни и точни и кореспондират с материалите 

по присъдните преписки. Книгата се проверява всеки месец, което се 

удостоверява с подпис на административния ръководител. 

           При решаване на преписки по  надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, наблюдаващият прокурор  

не  се произнася с правилен прокурорски акт – с резолюция за прекратяване 

на преписка, изготвена по образеца, съдържащ се в „Методика за 

взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при 

противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите”.  

 

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

необходимо да даде следните 

  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

         1.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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2. Административният ръководител – районен прокурор на РП-

Панагюрище да създаде необходимата организация за стриктно 

изпълнение разпоредбата на чл.110,ал.5 от НПК, касаеща съхранението 

на парите и другите ценности, иззети като веществени доказателства 

по досъдебни производства. 

      3. Наблюдателните преписки да се комплектоват с всички 

постъпващи по тях материали и изходящи документи, подредени по 

хронологичен ред. 

        4. Да се въведе организация за подобряването дейността по 

изготвяне на справки и статистически отчети с цел недопускане 

подаване до различните съдебни органи и институции на погрешна 

информация. 

        5. Прокурорите от РП-Панагюрище да подобрят качеството си на 

работа по преписките по следствения надзор, като  формират правните 

си изводи в постановяваните прокурорски актове въз основа на 

задълбочено изясняване на фактическата обстановка по всеки един 

конкретен случай. 

6. Наблюдаващите прокурори да проявяват активност при 

протестиране на съдебните актове, като след запознаване с мотивите 

на съда, да изготвят мотивирани допълнения към протестите си. 

7. Прокурорите от РП-Панагюрище да участват активно в 

аналитичната дейност на прокуратурата, да проучват и прилагат 

константната практика на ВКС, да повишат професионалната си 

подготовка. 

        8. Прокурорите, 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 органи при противодействие на 

закононарушенията и престъпленията в защита на обществения 

интерес и правата на гражданите”.  

 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на 

Районна прокуратура Панагюрище за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 

Административният ръководител да запознае прокурорите от РП – 

Панагюрище с резултатите от извършената планова проверка.  
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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 

Районна прокуратура Панагюрище 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. 

 

          Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, за сведение. 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България, за сведение.   

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура – Пазарджик, за сведение . 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – Пловдив, за сведение  

                     

            ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

 1.Заповед №  ПП-01-18/07.03.2012г. 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 

 


