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

програма на Инспектората към ВСС за 2011г. и заповед № 01-16/07.03.2012г. 

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.Пазарджик 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 в  Акт за 

резултати изх.  № 3754/17.12.2009г. 

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 Районна прокуратура – 

гр.Пазарджик за 2009г., 2010г. и 2011г., на предоставените от РП-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/. 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: - 18  

- от тях работили през 2011г. – 12  

- брой отсъствали прокурори за повече от един месец - 4 
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- причини: 

- Прокурор Радослав Бакърджиев – командирован в ОП – Пазарджик 

-От  01.12.2009  съгласно Заповед АП №ЛС-301 от 30.11.2009г. на 

заместник апелативния прокурор гр.Пловдив,  прокурор Бакърджиев  е  

командирован да изпълнява функциите  на  прокурор в ОП-Пазарджик, 

считано от 01.12.2009г. 

- Прокурор Албена Кузманова – командирована в СГП 

     -Съгласно Заповед ЛС№101/21.01.2010г. на Главния прокурор и на 

основание чл.147 от ЗСВ, прокурор Албена Кузманова  е командирована да 

изпълнява функциите на прокурор в СГП, считано от 01.02.2010г.  

      - Мл.прокурор Величка Христова  

/встъпила в длъжност на 14.10.2010г. съгласно Решение по протокол №35 

от 30.09.2010г. на ВСС/ . Първоначално обучение в НИП до 05.05.2011год. 

     - Прокурор Стефка Димитрова 

     -Съгласно Заповед № 3226/11.11.2011г. на Главния прокурор и  на основание 

чл.147 от ЗСВ, прокурор Стефка Димитрова  е командирована да изпълнява 

функциите на прокурор в СРП, считано от 01.12.2011г.  

 

 Незаети щатни бройки за прокурори – 2 

 

Администрация –  общ брой 16. 

- незаети длъжности към 31.12.2011год. - 3 

 

 

2. Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата: 

1.От тях: 

- водени на основание Правилника за организация на дейността на  

администрацията на прокуратурата на Република България; 

- водени по указание на ВКП; 

- входящи дневници – ЕДСД; 

- азбучник на тъжителите; 

- книга за устните жалби, предложения и сигнали – азбучник; 

- изходящ дневник; 

- дневник в който се описват участията на прокурорите  в съдебни заседания 

по граждански дела; 

- описна книга на следствените дела; 

- описна книга на дознателя; 

- описна книга на бързите производства; 
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- описна книга на незабавните производства; 

- азбучник на досъдебните производства; 

- книга на задържаните лица; 

- описна книга на внесените обвинителни актове в съда; 

- азбучник на обвинителните актове; 

- описна книга на внесените споразумения в съда; 

- азбучник на споразуменията; 

- описна книга на внесените в съда предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност; 

- азбучник на предложенията за освобождаване от наказателна отговорност; 

- описна книга на внесените в съда бързи производства; 

- азбучник на бързите производства; 

- описна книга на внесените в съда незабавни производства; 

- азбучник на незабавните производства; 

- книга за изпълнение на присъдите; 

- азбучник към книгата за изпълнение на присъдите; 

- заповедна книга РП; 

- заповедна книга ЛС; 

- вътрешни разносни книги по прокурори,  в които срещу подпис всеки 

прокурор и деловодител отразяват движението на преписките и делата; 

- дневник, в който се вписва номерът на преписката, прокурорът, който е 

възложил проверката, срока за извършването й, както и датата на 

извеждане на постановлението  

- регистър за дисциплинарни производства; 

- книга за опис на веществените доказателства; 

- разносна книга на преписки и дела за различни институции; 

- водени по собствена преценка: 

- книга за гражданските дела по ЗОДОВ; 

- азбучник на тъжителите за неплатена издръжка; 

- тетрадка за оправдателните присъди; 

- тетрадка за върнатите за доразследване наказателни производства от съда; 

- дневник за въвеждане на административни преписки за кореспонденцията 

с органите на КУИППД; 

- списък на изпратените обратни разписки по прекратени досъдебни 

производства: 

-   книга за принудителни мерки, пробационни мерки в изпитателен срок и 

възпитателни мерки. 

-  азбучник за принудителни мерки, пробационни мерки в изпитателен срок и 

възпитателни мерки. 

- водени на електронен носител: 



 

 

5 

     - Въвеждане на всички постъпили преписки и дела, както и движението по 

тях до приключването им; 

- Книга по изпълнение на присъдите; 

     - Електронен регистър за неприключени НП и ДП образувани и водени 

срещу едно и също лице. 

       Всички останали се водят на хартиен носител. 

 

Беше проверен дневникът  за завеждане на административни 

преписки за кореспонденцията с органите на КУИППД. Със заповед на 

административния  ръководител е определен зам. районният прокурор за 

осъществяване взаимодействие между органите на МВР, на МФ, 

Прокуратурата и следствието за установяване на имущество, придобито от 

престъпна дейност, съгласно Инструкцията за взаимодействие  между 

органите на МВР, МФ и Прокуратурата. Установи се, че в този дневник за 

2009г. са описани  12 дела, за 2010г. – 7 дела и за 2011 г. – 2 дела. 

Административните преписки по КУИППД съдържат изпратените от РП-

Пазарджик писма до ТД на КИПДД - гр.Пловдив. С тези писма се уведомява 

комисията за внесения обвинителен акт в РС – Пазарджик, срещу кое лице и 

за какво престъпление, както и се сочат данни за имуществото на лицето, 

срещу което е образувана преписката. Прави впечатление, че по повечето от 

писмата е посочено, че прокуратурата не разполага с други данни за 

имуществата на лицата, освен декларираните от тях в декларацията за 

семейно положение и имотно състояние, като се изпращат и копия от 

същата декларация. 

 

Със заповед № РП-15/15.04.2010г. на адм.ръководител в изпълнение на 

заповед  № ОП-9/28.01.2010г. на окръжния прокурор в РП-Пазарджик е 

въведен регистър на  дисциплинарните производства и предприетите по 

чл. 327 ог ЗСВ мерки срещу магистрати от РП-Пазарджик. 

Бяха проверени дневниците за върнатите от съда дела и за 

оправдателните присъди. Установи се , че отразената в тях информация 

съвпада с тази, която РП-Пазарджик е подала до ИВСС в Справка № 4 за 

съответните периоди.           

В изпълнение на препоръка, дадена в предходната планова проверка от 

ИВСС, са въведени вътрешни разносни книги за всички прокурори. 

Установи се, че от 2010г.  е въведена организация, при която прокурорът 

поставя подписа  си при получаване на преписката, а деловодителят  - при 

предаване от прокурора, като се посочва и датата. 

Останалите книги, регистри и дневници се провериха при проверката 

на конкретните преписки и дела. 
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Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

 

Аналитична дейност на прокуратурата.  

      Изготвят се годишни анализи, шестмесечни анализи на върнатите дела 

за доразследване и оправдателните присъди.  Освен това в прокуратурата се 

изготвят ежемесечни, тримесечни и шестмесечни справки. Допълнително се 

изготвят и други справки, когато се изискват от по-горестоящи прокуратури.  

 

Тази дейност в РП – Пазарджик е съобразена с изискванията на ВКП.  

 

 3.Описване и съхраняване на веществените доказателства.  

 Съгласно Заповед на Окръжния прокурор № 38/11.09.2009г., 

веществените доказателства по ДП водени в РП Пазарджик се приемат и 

съхраняват от домакина при ОСО при ОП Пазарджик. ВД се предават в съда 

срещу подпис и печат на съда. При произнасяне на прокурора с 

постановление за унищожаване на веществените доказателства поради 

негодност, същите се унищожават  с протокол от специално назначена 

комисия, а при връщане на собственика се съставя разписка. Води се дневник 

за веществените доказателства, съобразно ПОДАПРБ. 

         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.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата 

      Новообразуваните преписки и досъдебни производства се разпределят  

по прокурори на принципа за случаен подбор чрез електронно разпределение 

с програмният продукт Law Choice. 

       В програмата е въведено процентно натоварване на прокурорите по 

групи. Със заповед РП № 019/27.10.2011г. на административния ръководител 

на РП-Пазарджик е въведено, считано от 28.10.2011г. ново процентно 

натоварване по групи, които да се разпределят с програмния продукт. 

Определени са 10 групи преписки и ДП, като е определен процента на 

натовареност на всеки един от прокурорите в групата. Районният прокурор е 

със 100 % натовареност в група „Преписки и досъдебни производства, 
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касаещи организирана престъпност”, както и в група „Преписки и досъдебни 

производства, свързани с престъпления срещу права върху интелектуалната 

собственост и компютърни престъпления”. Със заповед РП № 

016/23.03.2012г.  поради продължително отсъствие от работа на прокурор 

Стефка Димитрова – командирована в СРП, както поради преместване на 

прокурор Атанас Атанасов на длъжност „съдия в РС-Велинград”, 

административният ръководител е разпоредил, считано от 26.03.2012г., тези 

прокурори да бъдат изключени от случайното разпределение. 

       

  При извършената проверка от екипа на ИВСС не се установиха 

отклонения от този принцип на разпределение на делата. 

 

        5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

      -   за 2011г. по указание на главния прокурор – 7  

      - по собствена преценка, касаещи организацията на дейността на 

прокуратурата - 13. 

 

        Бяха проверни някои от заповедите на административния ръководител: 

         С разпореждане РП № 15/14.10.2011г. във връзка със заповед на 

главния прокурор на РБ за приключване на всички досъдебни производства, 

които са извън законноустановените срокове, административният 

ръководител на РП-Пазарджик е разпоредил в срок до 20.10.2011г. 

деловодството на РП-Пазарджик да изготви справка относно всички 

преписки и дела, намиращи се при прокурорите в РП-Пазарджик, които са 

извън законноустановените срокове за произнасяне. 

         С разпореждане РП № 002/07.03.2011г. във връзка с проведена 

тематична проверка от ОП-Пазарджик и с цел подобряване дейността на РП-

Пазарджик, административният ръководител е разпоредил, при прекратяване 

на преписки с постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство, когато са налице данни за извършено административно 

нарушение, прекратеното ДП ведно с всички доказателствени материали, 

които се съдържат в него, да се изпраща на съответния контролен орган за 

реализиране на административно-наказателна отговорност спрямо 

нарушителя. 

          С разпореждане РП № 8/03.02.2012г. във връзка с повишаване на 

ефективността при упражняване на ръководство и надзор над разследващите 

органи, подобряване на разследването и ограничаване броя на исканията по 

чл.234,ал. 3 от НПК и в изпълнение на заповед ОП № 74/28.12.2009г. на ОП-

пазарджик,  е изготвен  годишен график за 2012г. за извършвани проверки в 
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РУП от прокурори от РП-Пазарджик. Разпоредено е също за резултатите от 

проверките да се съставя доклад, който да съдържа определени реквизити. 

 

През 2011 година са образувани две дисциплинарни производства 

срещу прокурор от РП-Пазарджик. Със Заповед № 118/31.05.2011г. , на 

прокурор С. Л. е наложено  дисциплинарно наказание „Забележка”, което е  

отменено с решение на ВСС.  

Със Заповед № 222/13.12.2011г. , на прокурор С. Л. е наложено  

дисциплинарно наказание „Забележка”. 

 

 6. Извършени проверки 

- по инициатива на административния ръководител: 

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

     Съгласно Разпореждане РП № 010/2011год. на Районния прокурор, във 

връзка с правилата на чл.15 ал.1 от Инструкцията за провеждане на 

предварителни проверки № И 89/10.03.2011год. на Главния прокурор на 

РБългария, се извършват периодични проверки по утвърден график съгласно 

заповедта в ОД на МВР гр.Пазарджик, РУП Пазарджик и РУП Септември. 

  Съгласно Заповед № 74/28.12.2009год. на Окръжния прокурор при ОП 

Пазарджик и съгласно утвърден с Разпореждане РП № 008 /2012год. на 

Районния прокурор при РП Пазарджик  график са извършвани ежемесечни 

проверки на дейността на разследващите полицаи по образуването, 

движението и приключването на досъдебните производства.  

- на прокуратурата от други органи на съдебната власт: 

     През 2011г. е извършена планова ревизия на работата на РП-Пазарджик 

от ОП-Пазарджик, както и тематични ревизии от непосредствено 

горестоящата прокуратура.  

     През 2011год. съгласно Разпореждане ОП №62/2011год. е извършена 

тематична проверка на РП Пазарджик във връзка с преписки и досъдебни 

производства водени по чл. 234 от НК. 

 

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-Пазарджик са работили по 2890 

преписки. От тях останали нерешени в края на предходния период – 162. 

Новообразуваните преписки са 2718.  

    Общ брой решени преписки от прокурорите през 2011 г– 2777, от тях:  

   - до 3 дни  - 139   

- до  един месец са решени 2630  
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- над 1 месец -8  

 

Общ брой решени преписки от прокурорите през 2010 г– 2572, от тях:  

   - до 3 дни  - 250   

- до  един месец са решени 1272  

 -до два месеца -907 

- до шест месеца 115   

- над 6 месеца 28   

 

Общ брой решени преписки от прокурорите през 2009 г.– 2453, от тях:  

   - до 3 дни  - 243 

- до  един месец са решени 1629    

- до шест месеца 461    

- над 6 месеца 120   

  

     От общо решените преписки през 2011г. с отказ да се образува досъдебно 

производство са приключили 833, а по 1240 са образувани досъдебни 

производство. По компетентност са изпратени 127 преписки на друга 

прокуратура и 174  - на компетентен административен орган.  

          Общ брой преписки, изпратени за предварителна проверка през 2011г. – 

754. От тях, решени с образуване на ДП- 125, с отказ от образуване на ДП-

272., решени с връщане за допълнителна проверка -26.  

Предварителни проверки,  извършени в срок до 2 месеца- 732, в 

удължен от прокурора срок до 6 месеца-22. Над 6 месеца- няма.  

Лични прокурорски проверки – 3, приключили с отказ да се образува ДП. 

Нерешени преписки от прокурор в края на 2011г. - общо 113. 

     За 2010г. в РП-Пазарджик са работили по 2734 преписки. От тях, 

останали нерешени в края на предходния период – 133. Новообразувани са 

2570. 

           За 2009г. прокурорите в РП-Пазарджик са работили по 2584 преписки. 

От тях, останали нерешени в края на предходния период – 93. 

Новообразувани са 2482.  

От общо решените преписки през 2010г., с отказ да се образува 

досъдебно производство са приключили 1061, а по 1127 са образувани 

досъдебни производства. По компетентност са изпратени 384 преписки.  

От общо решените преписки през 2009 г. с отказ да се образува 

досъдебно производство са приключили 1260 , а по 951 са образувани 

досъдебни производства. По компетентност са изпратени 242 преписки.  

Забелязва се тенденция за намаляване  на отказите да се образува ДП  за 

2010г. с  21 %.  
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За 2009г. са били приключени с отказ да се образува досъдебно 

производство 1260 броя, като се бележи тенденция на намаление  с 33 %. 

   

На случаен принцип бяха проверени: 

 

          Постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, 

постановени през месец март 2010г. 

 

Пр.пр. № 481/2010г., наблюдаващ прокурор Силвана Лупова. 
Преписката е образувана в РП-Пазарджик на 11.02.2010г. по повод изпратена  

преписка от РУП-Пазарджик,  рег. № 31453/2009г. С постановление от 

16.03.2010г. е  отказано образуване на досъдебно производство и преписката е 

прекратена. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателката като е указано, че същото подлежи на обжалване пред ОП-

Пазарджик.  

Бяха проверени и следните преписки с наблюдаващ прокурор Лупова - 

№ № 589/2010г.; 441/2010г.; 3880/2010г.; 516/2010г.; 530/2010г.;  980/2009г.; 

343/2010г.; 489/2010г. ; 424/2010г.; 115/2010; 14/2010г.; 491/2010г.;  604/2010г.;  

182/010г.;  301/2010г. 176/2010г.; 4091/2009г.; 3880/2010г. ; 3464/2009г.;         

Наблюдават се малки просрочия с няколко дни по някои от преписките.  

Като цяло произнасянето е в едномесечния срок. В някои от 

постановленията не се посочва правната квалификация на деянието, липсват  

правни съображения, обосновка за постановените откази. 

  

                     Бяха проверени и следните преписки : пр.пр.№ 574/2010г. с наблюдаващ 

прокурор Румяна Петрова; пр.пр.№ 274/2010г.  – прокурор Петя Ташкова.; 

пр.пр.№493/2010г. – прокурор Тихомир Гергов, пр.пр.№818/2010г. -  прокурор 

Атанас Атанасов; пр.пр.№808/2010г. – прокурор Атанас Атанасов; 

пр.пр.№508/2010г. – Атанас Атанасов; пр.пр.№ 68/2010г. – Е.Попова;  

пр.пр.№837/2010г. – Тихомир Гергов.  

                     Произнасянията са в едномесечния срок, а  преобладаващо, 2 – 3 дни 

след получаване на преписките в прокуратурата. 

          Движението на преписките  се проследи и по входящия дневник, където 

се установи, че записите са точни и пълни и кореспондират с материалите 

по преписките. 

Датата  на извеждане на постановленията за отказ от образуване на 

досъдебно производство не се поставя от деловодителя съобразно 

Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ , а от 

прокурора. 
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В разносната книга за 2010г. се установи, че постановленията за отказ се 

изпращат до лицата с обикновена поща, като в куриерския дневник  не  се 

описват под номер и име на лицето, а само като обща бройка, поради което и 

не може да се установи датата на изпращане на постановлението. По 

усмотрение на съответния съдебен служител, през 2011г. е въведена 

практиката в куриерския дневник да се отбелязват и  номерата на преписките, 

по които се изпращат постановленията за отказ и имената на лицата.  

При направената проверка се установи, че постановленията се изпращат 

на следващият ден след тяхното деловодно извеждане.  Предаването в пощата 

се удостоверява с пощенско клеймо с дата и подпис на пощенския служител. 

Проверен бе дневникът за извършване на предварителните проверки за 

2010г. и за 2011г. година. Всички записи се водят редовно. Бе извършена 

проверка на пр.пр.№ 68/2010г., произволно избрана.  Установи се съответствие 

със записите в дневника. 

 

Бяха изискани и проверени трите преписки, за които в справка № 2 за 

2011г. е подадена информация, че предварителната проверка е извършена 

лично от прокурор. При прегледа на преписките се установи следното: 

 

Пр.пр.№ 2513/2011г., наблюдаващ прокурор Лупова. Същата е 

образувана на 09.08.2011г. по подадена жалба в РП-Пазарджик. С 

постановление от 10.10.2011г. прокурор Лупова  на основание Инструкция № 

89/2011г.(ИППП) е разпоредила на отдел Вътрешна сигурност при СДВР да 

извърши проверка с оглед събиране на данни за  престъпление по чл.144 от 

НК. Определен е срок за извършване на проверката „ не повече от два месеца”. 

Преписката е върната в ОП - Пазаржик на 26.10.2011г. от ГД „Охрана”, тъй 

като е посочено , че в структурата  на СДВР няма отдел „Вътрешна сигурност” 

и  дирекцията няма правомощия по Инструкцията на Главния прокурор да 

извършва проверки.  Преписката е препратена от ОП-Пазарджик на РП-

Пазарджик на 31.10.2011г. С постановление от 03.11.2011г. прокурор Лупова 

отново е разпоредила на отдел „Вътрешна сигурност” при СДВР да извърши 

проверка по преписката като е даден същия срок.  Двете постановления  ( това 

от 03.11.2011г. и от 10.10.2011г. са с абсолютно идентично съдържание). С 

писмо от 07.12.2011г. преписката е върната в РП- Пазарджик от Дирекция 

„Вътрешна сигурност”  на МВР, като е посочено, че работата по преписката не 

е в правомощията и от компетентността на същата. С писмо от 08.12.2011г. 

преписката е изпратена до РУ на МВР-гр.Септември за снемане на подробни 

обяснения от жалбоподателката. Посочен е срок за извършване на проверката   

23.11.2011г. (!!!). Преписката е върната с извършена проверка на 15.12.2011г. 
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С постановление от 21.12.2011г. прокурор Лупова е отказала да образува 

досъдебно производство. 

Пр.пр.№ 496/2011г., наблюдаващ прокурор Стефка Димитрова. 
Постановление от 31.03.2011г. за отказ от образуване на досъдебно 

производство. Проверката е извършена  съгласно Инструкцията. 

Пр.пр.№ 548/2008г. с наблюдаващ прокурор Тихомир Гергов. Не се 

установяват нарушения по движението на преписката. 

 

Бяха проверени още: 

Преписки,  приключили с прокурорски акт през месец ноември 

2011г. - № № 2600/2011г.; 1615/2011; 2934/2011г; 3467/2011; 

3446/2011;1985/2011г.; 2555/2011; 2062/2011г и 3139/2011г., пр.2380/2011г. , 

2855/2011; 3166/2011; 3436/2011; 3440/2011; 3437/2011; 3441/2011; 3414/2011. 

и др.От тях, по-голямата част са приключили с постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство, други  - с резолюция  за прекратяване 

на преписката на основание чл.4,т.1 от Инструкцията, трети – с постановление 

за изпращане на преписката по компетнетност (пр.пр. № 1407/2011г.). Пр.пр. 

№ 3486/2011г е приключила с постановление за отказ от образуване на 

досъдебно производство и изпращане на преписката за налагане на 

административно наказание. 

Когато преписките се изпращат за извършване на проверка сроковете 

се определят в съответствие с указаното в ИППП . Установи се, че като 

цяло определените срокове за извършване на проверка се спазват. 

 

Проследи се движението на преписки по УИС и по входящия дневник – 

пр.№ 2934/11; 2555/11 и 2062/11г.  

Установи се, че всички данни са пълно и точно отразени. 

 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Пазарджик, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 
През 2011 са наблюдавани от прокурорите общо 3798  досъдебни 

производства, от които от разследващ полицай са разследвани 3718 , 79 от 

следовател и 1 от прокурор. От наблюдаваните досъдебни производства 

новообразувани са 2243, като от разследващия орган са образувани 1003, а от 

прокурор 1240 .  

Приключени от разследващ орган – 2306, от които 1809 са 

новобразувани.  



 

 

13 

Срочност на разследването – всички 2306  приключени досъдебни 

производства са в законоустановения срок. Неприключени- общо 387,   от тях  

386  в законоустановения срок на разследване и 1 без продължен срок. 

Общо решени ДП от прокурор – 3343, от тях:  прекратени и внесени в 

съд – 2296; спрени – 1015; изпратени по компетентност -32. 

          Останали за решаване при прокурор – 68, от които няма извън 

законоустановения срок. 

Продължителност на досъдебната фаза, считано от образуване на ДП до 

решаването му от прокурор: 

-до 7 месеца  -  913 

 -до 1  година  - 5  

-над 1 година -  1145  

 

Досъдебни производства, решавани по общия ред 

Общо наблюдавани  през 2011г.– 3482, от които 1921 новообразувани. 

В процентно отношение през 2011г. спрямо 2010г. общо наблюдаваните 

досъдебните производства по общия ред са се увеличили с 6% , а в сравнение 

с 2009 г. са  се увеличили 12%. 

 

Незабавни производства 

          Общо наблюдавани – 55, от които - всички новообразувани. 

          В процентно отношение през 2011г. спрямо 2010г. незабавните 

производства са намалели с 8%, а спрямо 2009г. са намалели  50 %. 

 

          Бързи производства  

Общо наблюдавани – 229 , от които 222 новообразувани. 

В процентно отношение през 2011г. спрямо 2010г. бързите 

производства са намалели с 16 % , а спрямо 2009г. са намалели  с 15 %. 

 

Удължаване срока на разследване  

          През 2011г. са изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване –  532, от които: 

         - уважени –  522  

         - неуважени –  7 

- при прокурор – 3  

         Направени искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура–480, от които: 

         - уважени –  479 
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         - неуважени –  1 

          Направени искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по -

горестоящата прокуратура – 43, от които: 

         - уважени –  43 

         - неуважени –  няма 

 

          Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК през 2011 

          - ДП, изпратени на разследващия орган –  18  

         - ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – 14 

 

          През 2011г. са спрени общо 1015 досъдебни производства. От тях – 964 

са водени срещу неизвестен извършител и 53 – срещу известен извършител. 

          През 2010г. са спрени общо 1100 досъдебни производства. От тях – 1045 

са водени срещу неизвестен извършител и 55 – срещу известен извършител. 

 

 

В деловодството се съхраняват  папки „наблюдателни” и папки 

„чакащи” за всеки един прокурор по отделно.   

Ежеседмично делата се докладват на прокурорите. В папка 

„наблюдателни” се класират  спрените ДП, водени  срещу неизвестен 

извършител.  

Спрените  ДП, водени  срещу известен  извършител, с редки 

изключения, се намират при  наблюдаващите прокурори.  

 

На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства от 2009г.,  

2010г. и 2011г., спрени на основание чл.244, ал.1, т.1 и т.3 от НПК. 

 

         ДП № 138/2010г. по описа на ОД на МВР-Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

1657/2010г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

17.05.2010г. на прокурор Тихомир Гергов при РП-Пазарджик. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 18.01.2012г. 

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

Видно от материалите по делото, двамата свидетели-очевидци са обявени за 

местно и общодържавно издирване. В цитираното постановление е указано на 

водещия разследването да извършва ежеседмични справки в 

информационната система ИИС „Справки” и при установяване влизане в 

страната на свидетелите-очевидци, делото да се докладва незабавно на РП-

Пазарджик. 
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         ДП № 520/2011г. по описа на РУ Полиция гр.Септември, пр.пр.вх.№ 

2227/2011г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

07.11.2011г. на прокурор Румяна Петрова при РП-Пазарджик. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 16.01.2012г. 

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. 

         ДП №1276/2011г. по описа на РУП-Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

2453/2011г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

27.09.2011г. на прокурор Таня Петкова  при РП-Пазарджик. С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 23.02.2012г. 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. В 

цитираното постановление е указано на водещия разследването да извършва 

аналитични справки в система „граничен контрол” и при установяване 

влизане в страната на издирваното лице, делото да се докладва незабавно на 

РП-Пазарджик. 

         ДП № 1709/2009г. по описа на РУ МВР гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

60/2010г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

12.01.2010г. на прокурор Елена Попова  при РП-Пазарджик. С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 19.12.2011г. 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. От 

страна на наблюдаващия делото прокурор са изисквани  справки от 

разследващия орган относно резултатите от провежданото издирване.  

         ДП № 424/2011г. по описа на РУП МВР гр.Септември,пр.пр.вх.№ 

2128/2011г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

17.10.2011г. на прокурор Борислав Панчов  при РП-Пазарджик. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 21.12.2011г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 

от НПК. Видно от материалите по делото е проведено местно издирване, но 

лицето не е  обявено за общодържавно издирване.        

         Бяха проверени и други две случайно избрани  ДП, спрени  на основание 

чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК, наблюдавани от прокурор Борислав 

Панчов -  ДП №  1659/2011г. на РУП Пазарджик, пр.пр.3751/2011г. на РП 

Пазарджик  и  ДП 552/2011г. на РУП гр.Септември, пр.пр.2238/2011г. на 
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РП Пазарджик. И по двете дела лицата са обявени за общодържавно 

издирване. 

         ДП № 492/2011г. по описа на РУП МВР гр.Септември, пр.пр.вх.№ 

3361/2011г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

20.10.2011г. на прокурор Атанас Атанасов при РП-Пазарджик. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 10.01.2012г. 

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. 

         ДП № 374/2009г. по описа на РУ Полиция гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

1089/2009г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик.Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

07.07.2009г. на прокурор Петя Ташкова при РП-Пазарджик.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 14.02.2012г. досъдебното производство 

е спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. Видно от материалите по 

делото, пострадалото лице е напуснало страната. 

         ДП № 87/2011г. по описа на ОД МВР гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

2352/2011г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител на 22.06.2011г. на 

основание чл.212 ал.2 от НПК. С постановление на наблюдаващия делото 

прокурор Светлана Лупова от 16.02.2012г. досъдебното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. В материалите по делото не се 

съдържат данни да е провеждано местно или общодържавно издирване на 

лицата. В постановлението за спиране не се съдържат указания относно 

провеждане издирване на лицата и изготвяне на периодични справки от 

страна на разследващия орган.  

         ДП № 1553/2008г. по описа на РУП МВР гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

3549/2008г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител на 05.12.2008г. на 

основание чл.212 ал.2 от НПК. С постановление на наблюдаващия делото 

прокурор Силвана Лупова от 10.11.2011г. досъдебното производство е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК, като е посочено че : ”..пострадалият е 

тежко болен..”. Констатацията на проверяващия екип е, че така описаното 

основание за спиране на наказателното производство не кореспондира със 

събраните по делото доказателства - не се намира надлежна медицинска 

документация, както и съответна експертиза в подкрепа на твърдението 

на прокурора. В постановлението за спиране не се съдържат указания към 

разследващия орган относно провеждане на каквито и да било действия за 
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проверка и установяване местонахождението и състоянието на 

пострадалия. 

         ДП № 110/2009г. по описа на РУ Полиция гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

153/2009г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик. Досъдебното 

производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 

16.03.2011г. на прокурор Силвана Лупова при РП-Пазарджик. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 03.06.2011г. 

досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 ал.2 

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

издирване.След спиране на производството не са изисквани справки относно 

резултатите от издирването. 

         ДП № 133/2011г. по описа на РУП-Пазарджик, пр.пр. № 1901/2011г. 
по описа на РП-Пазарджик, водено за престъпление по чл.316 вр.чл.309,ал.1 

НК, прокурор Силвана Лупова. Делото е постъпило в РП-Пазарджик на 

26.01.2012г. с мнение за спиране. С постановление от 27.02.2012г. делото е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. Разпоредено  е препис от 

постановлението да се изпрати за сведение на пострадалия, като е указана 

възможността за обжалването му.  

 

        Постановленията за спиране на наказателното производство са 

изготвени в срок и съобразно изискванията на НПК. Прави впечатление 

обаче,слабият контрол на прокуратурата над разследващите органи по 

спрените дела. По голяма част от делата той се свежда единствено  до  

даване на бланкетни указания в постановленията за спиране, да се уведомява 

наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването.Не се изискват 

справки от разследващите органи и в редки случаи им се изпращат 

напомнителни писма да изпълнят дадените с постановленията указания.    

      В хода на проверката на ОСлО-ОП Пазарджик се установи ,че спрени на 

основание чл.244 ал.1 т.1 и т.3 от НПК досъдебни производства/ДП 

№40/2011г пр.пр.1906/2011г. на РП Пазарджик.,ДП № 48/2011г. 

пр.пр.2619/2011г. на РП Пазарджик,ДП № 3/2008г. пр.пр.3442/2007г. на РП 

Пазарджик и ДП №17/2011г. пр.пр.3825/2009г. на РП Пазарджик / са 

изпратени в СлО при 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 ,за 

същата бе уведомен зам.районен прокурор при РП Пазарджик, Тихомир 

Гергов.Последният предостави на инспектор Георгиев екземпляри от писма 

от дата 29.03.2012г.  ,с които от ОСлО – ОП Пазарджик се изискват 
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посочените по-горе четири броя досъдебни производства, спрени на 

основание чл.244 ал.1 т.1 и3 от НПК. 

      Проверяващият екип установи ,че  се спазва разпоредбата на чл.244 ал.8 

от НПК и спрените дела се възобновяват в  едногодишния срок. 

                  

 

Бяха изискани и проверени  по едно  дело на прокурор, по което 

наказателното производство е спряно срещу неизвестен извършител през 

2011г. 

Районен прокурор Г.Кацаров – пр.пр.№ 1856/2011г.(ДП 843/2011г. 

поописа на РУП-Пазарджик), за престъпление по чл.194,ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 03.08.2011г. с мнение за спиране. С 

постановление от 23.08.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е препис от 

постановлението да се изпрати за сведение на пострадалия, с обратна 

разписка, като е указана възможността за обжалването му. Разпоредено е също 

постановлението заедно с досъдебното производство да се изпрати на РУП-

Пазарджик за продължаване издирването на извършителя на деянието, като е 

указано след отпадане основанието за спиране или при необходимост от 

извършване на нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните 

разписки, с които постановленията са изпратени до пострадалите са 

приложени към преписката. 

Прокурор Снежана Стоянова – пр.пр. № 505/2011г.( ДП № 204/2011г. 

по описа на РУП-Пазарджик), за престъпление по  чл.195,ал.1, вр.чл.194,ал.1 

от НК. Делото е постъпило в РП-Пазарджик на 16.03.2011г. с мнение за 

спиране. С постановление от 22.03.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е 

препис от постановлението да се изпрати за сведение на пострадалия,с обратна 

разписка, като е указана възможността за обжалването му. Разпоредено е също 

постановлението заедно с досъдебното производство да се изпрати на РУП-

Пазарджик за продължаване издирването на извършителя на деянието, като е 

указано след отпадане основанието за спиране или при необходимост от 

извършване на нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните 

разписки, с които постановленията са изпратени до пострадалите са 

приложени към  преписката. 

Прокурор Атанас Атанасов - пр.пр. № 2762/2011г.( ДП № 1224/2011г. 

по описа на РУП-Пазарджик), за престъпление по чл.194,ал.1 от НК. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 27.10.2011г. с мнение за спиране. С 

постановление от 28.10.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е препис от 

постановлението да се изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, 

като е указана възможността за обжалването му. Разпоредено е също 

постановлението заедно с досъдебното производство да се изпрати на РУП-
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Пазарджик за продължаване издирването на извършителя на деянието, като е 

указано след отпадане основанието за спиране или при необходимост от 

извършване на нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните 

разписки, с които постановленията са изпратени до пострадалите се 

приложени към преписката. 

Прокурор В.Наскова - пр.пр. № 1095/2011г.( ДП № 471/2011г. по описа 

на РУП-Пазарджик), за престъпление по чл.331,ал.1 НК. Делото е постъпило в 

РП-Пазарджик на 03.05.2011г. с мнение за спиране. С постановление от 

05.05.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е препис от постановлението да се 

изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, като е указана 

възможността за обжалването му. Разпоредено е също постановлението заедно 

с досъдебното производство да се изпрати на РУП-Пазарджик за 

продължаване издирването на извършителя на деянието, като е указано след 

отпадане основанието за спиране или при необходимост от извършване на 

нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните разписки, с 

които постановленията са изпратени до пострадалите се приложени към 

постановлението. 

Прокурор Величка Христова - пр.пр. № 1914/2011г.( ДП № 847/2011г. 

по описа на РУП-Пазарджик), за престъпление по чл.198,ал.1 НК. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 19.08.2011г. с мнение за спиране. С 

постановление от 23.08.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е препис от 

постановлението да се изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, 

като е указана възможността за обжалването му. Разпоредено е също 

постановлението заедно с досъдебното производство да се изпрати на РУП-

Пазарджик за продължаване издирването на извършителя на деянието, като е 

указано след отпадане основанието за спиране или при необходимост от 

извършване на нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните 

разписки, с които постановленията са изпратени до пострадалите се 

приложени към преписката. 

Прокурор Петя Ташкова - пр.пр. № 2049/2011г.( ДП № 923/2011г. по 

описа на РУП-Пазарджик) за престъпление по чл.194,ал.1 НК. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 28.08.2011г. с мнение за спиране. С 

постановление от 28.08.2011г. делото е спряно.  Постановлението е деловодно 

обработено на 25.08.2011. Разпоредено  е препис от постановлението да се 

изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, като е указана 

възможността за обжалването му. Разпоредено  е също постановлението 

заедно с досъдебното производство да се изпрати на РУП-Пазарджик за 

продължаване издирването на извършителя на деянието, като е указано след 

отпадане основанието за спиране или при необходимост от извършване на 

нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните разписки, с 
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които постановленията са изпратени до пострадалите са приложени към 

преписката. 

Прокурор Таня Петкова - пр.пр. № 2056/2011г.( ДП № 926/2011г. по 

описа на РУП-пазарджик) за престъпление по чл.194,ал.1 НК. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 29.08.2011г. с мнение за спиране. С 

постановление от 31.08.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е препис от 

постановлението да се изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, 

като е указана възможността за обжалването му. Разпоредено е също 

постановлението заедно с досъдебното производство да се изпрати на РУП-

Пазарджик за продължаване издирването на извършителя на деянието, като е 

указано след отпадане основанието за спиране или при необходимост от 

извършване на нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните 

разписки, с които постановленията са изпратени до пострадалите са 

приложени към преписката. 

Прокурор Борислав Панчов - пр.пр. № 2018/2011г.( ДП № 279/2011г. 

по описа на РУП-Пазарджик) за престъпление по чл.195,ал.1,т.3 и т.4  НК. 

Делото е постъпило в РП-Пазарджик на 04.08.2011г. с мнение за спиране. С 

постановление от 05.08.2011г. делото е спряно. Няма дата за деловодно 

извеждане. Видно от обратната разписса постановлението е изпратено на 

пострадалия на 08.08.2011. Разпоредено  е препис от постановлението да се 

изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, като е указана 

възможността за обжалването му. Разпоредено е също постановлението заедно 

с досъдебното производство да се изпрати на РУП-Пазарджик за 

продължаване издирването на извършителя на деянието, като е указано след 

отпадане основанието за спиране или при необходимост от извършване на 

нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните разписки, с 

които постановленията са изпратени до пострадалите са приложени към 

преписката. 

Прокурор Тихомир Гергов - пр.пр. № 1833/2011г.( ДП № 298/2011г. по 

описа на РУП-Пазарджик) за престъпление по чл.330,ал.1 НК. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 08.08.2011г. с мнение за спиране. С 

постановление от 09.08.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е препис от 

постановлението да се изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, 

като е указана възможността за обжалването му. Разпоредено е също 

постановлението заедно с досъдебното производство да се изпрати на РУП-

Пазарджик за продължаване издирването на извършителя на деянието, като е 

указано след отпадане основанието за спиране или при необходимост от 

извършване на нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните 

разписки, с които постановленията са изпратени до пострадалите са 

приложени към преписката. 
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Прокурор Е.Попова - пр.пр. № 1509/2011г.( ДП № 694/2011г. по описа 

на РУП-пазарджик) за престъпление по чл.194,ал.1 НК. Делото е постъпило в 

РП-Пазарджик на 01.07.2011г. с мнение за спиране. С постановление от 

05.07.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е препис от постановлението да се 

изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, като е указана 

възможността за обжалването му. Разпоредено е също постановлението заедно 

с досъдебното производство да се изпрати на РУП-Пазарджик за 

продължаване издирването на извършителя на деянието, като е указано след 

отпадане основанието за спиране или при необходимост от извършване на 

нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните разписки, с 

които постановленията са изпратени до пострадалите са приложени към 

преписката. 

         Прокурор Р.Петрова - пр.пр. № 1628/2011г.( ДП № 246/2011г. по описа 

на РУП-Пазарджик) за престъпление по чл.195,ал.1, т.3,вр. 194,ал.1 НК. 

Делото е постъпило в РП-Пазарджик на 30.06.2011г. с мнение за спиране. С 

постановление от 14.07.2011г. делото е спряно. Разпоредено  е препис от 

постановлението да се изпрати за сведение на пострадалия с обратна разписка, 

като е указана възможността за обжалването му. Разпоредено е също 

постановлението заедно с досъдебното производство да се изпрати на РУП-

Пазарджик за продължаване издирването на извършителя на деянието, като е 

указано след отпадане основанието за спиране или при необходимост от 

извършване на нови ПСД делото да се докладва за възобновяване. Обратните 

разписки с които постановленията са изпратени до пострадалите са приложени 

към преписката.   

 

         И тук се установяват  изтъкнатите вече несъответствия с 

Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ /датата 

в горния ляв ъгъл на документа не се поставя от служител в деловодството 

при извеждане на постановлението, а от прокурора в момента на 

съставянето му/. 

        В хода на проверката на ОСлО-ОП Пазарджик се установи ,че спрени 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК досъдебни производства/ Следствено 

дело № 76/2010г.  по описа на ОСлО Пазарджик, пр.пр.635/2010г. на РП 

Пазарджик,Следствено дело №15/2011г. по описа на ОСлО Пазарджик, 

пр.пр.3454/2010г. на РП Пазарджик, Следствено дело № 14/2011г. по описа 

на ОСлО  Пазарджик, пр.пр.1130/2011г. на РП Пазарджик, Следствено дело 

№ 26/2009г. по описа на ОСлО Пазарджик, пр.пр.2206/2009г. на РП 

Пазарджик и много други/, са изпратени в СлО при ОП Пазарджик в 

нарушение 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-



 

 

22 

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

констатацията ни на място бе уведомен зам.районен прокурор при РП 

Пазарджик, Тихомир Гергов и зам. окръжния прокурор Таня Мадина. 

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.За целта, наблюдаващите прокурори 

да разпоредят на следователите да 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 в наблюдаващата 

прокуратура. За стриктно изпълнение на разпореждането завеждащ 

окръжния следствен отдел следва да осъществи контрол и да изготви 

доклад до окръжния прокурор. 

 

 

          През 2011г. са възобновени 169 досъдебни производства, от тях – 67 

срещу неизвестен извършител и 102 срещу известен извършител. 

През 2010г. са възобновени 204 досъдебни производства, от тях – 

51срещу неизвестен извършител и 153  срещу известен извършител. 

 

 На случаен принцип бяха проверени възобновени досъдебни 

производства: 

 

Прокурор Ст.Димитрова -  пр.пр.№ 3649/2010г. ( ДП № 1460/2010г. по 

описа на РУП-Пазарджик). С постановление от 21.12.2010г. на прокурор 

Р.Петрова делото е спряно на основание чл.244,ал.1,т.1, вр.чл.25,т.2 и  чл.199 

от НПК, срещу известен извършител. На 10.05.2011г. в РП-Пазарджик е 

постъпило предложение от РУП-Пазарджик за възобновяване на досъдебното 

производство, поради това, че извършителят, които е бил обявен за ОДИ, е 

установен и призован да се яви по делото. С постановление от 10.05.2011г. на 

прокурор Димитрова  разследването по делото е възобновено като е даден 

срок от 2 месеца за извършване на ПСД. Делото е постъпило в РП на 

01.07.2011г. с изпълнени указания. Изготвен е обвинителен акт, който е внесен 

в съда на 29.07.2011г.  

        Прокурор Снежана Стоянова – пр.пр.№ 3543/2008г. (ДП № 468/2008г. 

по описа на РУП – гр.Септември). Делото е спряно с постановление от 
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19.02.2010г на прокурор Латев на основание чл.244,ал.1,т.1 НПК, поради 

обстоятелството, че единият от извършителите е напуснал страната и няма 

данни за завръщането му. С постановление от 18.01.2011г.  на прокурор 

Стоянова делото е възобновено след извършена служебна проверка, като са 

дадени указания по разследването.Определен е срок за извършване на 

следственото действие (нов разпит на свидетел) 2 месеца. На 18.01.2011г. е 

постъпило искане за продължаване срока на разследване с 2 месеца, което е 

уважено от районния прокурор. Делото е постъпило в РП на 22.03.2011г. с 

мнение за съд. С постановление от 05.04.2011г. е частично  прекратено 

наказателното производство. След влизане на постановлението в сила е 

изготвен и внесен в съда обвинителен акт. 

Бяха проверени още: пр.пр.№ 16/2011г. (ДП № 1536/2010г. по описа на 

РУП-Пазарджик) с наблюдаващ прокурор Тихомир Гергов, пр.пр.№ 

3444/2010г. (ДП № 1325/2011г. по описа на РУП-Пазарджик, с наблюдаващ 

прокурор Румяна Петрова, пр.пр.№  192/2011г. (ДП № БОП- ЗМ 8 /2011г. по 

описа на ТЗ БОП – Пазарджик), с наблюдаващ прокурор Г.Кацаров, пр.пр.№ 

1091/2011г. (ДП № 146/2011г. по описа на РУП-Септември) с наблюдаващ 

прокурор В.Наскова, пр.пр. № 938/2011г. (ДП № 416/2011г. по описа на РУП-

Пазарджик) с наблюдаващ прокурор Борислав Панчов, пр.пр.№ 1635/2010г. 

(ДП № 807/2010г. по описа на  РУП-Пазарджик) с наблюдаващ прокурор 

С.Лупова, пр.пр.№ 3086/2010г. (ДП № 1227/2010г. по описа на РУП-

Пазарджик), с наблюдаващ прокурор Е.Попова, пр.пр.№ 4113/2010г.(  ДП № 

1666/2010г. по описа на РУП0Пазарджик), с наблюдаващ прокурор Атанасов. 

        Досъдебните производство се възобновяват при възникнали основания и в 

кратки срокове. 

 

През 2010г. са прекратени общо 1502 ДП , от тях обжалвани пред съда 

30, от които са отменени  19. Обжалвани пред по – горните прокуратури – 12, 

5 са отменени, служебно отменени от по–горните прокуратури – 7. 

Прекратени ДП поради изтекла давност – 1080. 

През 2011г. са прекратени общо 1598 ДП, от тях обжалвани пред съда 

29, от които са отменени 12. Обжалвани пред по – горните прокуратури – 18,  

от които 5 са отменени. Служебно отменени от по –горните прокуратури – 

13. Прекратени ДП поради изтекла давност – 1131. 

 

         Проверка на случайно избрани прекратени наказателни 

производства  за проверявания период. 
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         ДП № 1477/2010г. по описа на РУ-Полиция гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

2731/2010г. на РП Пазарджик, прокурор Васка Наскова, прекратено на 

02.06.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

         ДП № 262/2010г. по описа на ОД МВР гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

3722/2010г. на РП Пазарджик, прокурор Румяна Петрова, прекратено на 

30.06.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

         ДП № 601/2011г. по описа на РУП гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

1321/2011г. на РП Пазарджик, прокурор Георги Кацаров, прекратено на 

28.06.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

         ДП № 425/2011г. по описа на РУ-Полиция гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

670/2011г. на РП Пазарджик, прокурор Петя Ташкова, прекратено на 

30.06.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

         ДП № 267/2011г. по описа на РУП гр.Септември, пр.пр.вх.№ 

1377/2011г. на РП Пазарджик, прокурор Силвана Лупова, прекратено на 

29.06.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

         ДП № 265/2011г. по описа на РУП гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 229/2011г. 

на РП Пазарджик, прокурор Таня Петкова, прекратено на 17.06.2011г. на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

         ДП № 44/2010г. по описа на СлО - ОП гр.Пазарджик,пр.пр.вх.№ 

4082/2009г. на РП Пазарджик, прокурор Борислав Панчов, прекратено на 

02.06.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. 

         ДП № 552/2011г. по описа на РУП гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

1249/2011г. на РП Пазарджик, прокурор Елена Попова, прекратено на 

01.06.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

         ДП № 300/2011г. по описа на РУП гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№831/2011г. 

на РП Пазарджик, прокурор Атанас Атанасов, прекратено на 19.05.2011г. на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

      

         По-голямата част от постановленията за прекратяване на 

наказателното производство  са добре мотивирани и обосновани. Правните 

изводи са постановени при изяснена фактическа обстановка и съобразно 

събраните по делото доказателства. С постановленията наблюдаващите 

прокурори са се произнесли и по въпроса за веществените доказателства и 

относно мерките за процесуална принуда. Преписи от постановленията се 

изпращат на страните за сведение, като се отбелязва че могат да бъдат 

обжалвани по реда на чл.243 ал.3 от НПК.  

 

         Проверка на отменени постановления за прекратяване на 

наказателното производство по случайно избрани дела  за проверявания 

период. 
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         ДП № 47/2009г. по описа на РУ-МВР гр.Септември, пр.пр.вх.№ 

604/2009г. на РП Пазарджик. Досъдебното производство е образувано на 

04.02. 2009г. срещу известен извършител за престъпление по чл.235 ал.2 пр.3 

вр.ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор Петя 

Ташкова от 02.04.2009г. наказателното производство е било прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. След извършена служебна 

проверка, с постановление от 23.03.2011г. на ОП Пазарджик, 

постановлението за прекратяване на наказателното производство на РП 

Пазарджик е било отменено като незаконосъобразно. По-горестоящата 

прокуратура указва да се  извършат допълнителни процесуално-следствени 

действия за изясняване на всички обстоятелства по делото. След проведено 

допълнително разследване, с постановление от 25.08.2011г. на РП Пазарджик, 

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

ал.1 т.1 от НПК. 

         ДП № 393/2010г. по описа на РУ Полиция  гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

1019/2010г. на РП Пазарджик. Досъдебното производство е образувано на 

22.03.2010г. по реда на чл.212 ал.2 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл.216 ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор Силвана Лупова от 11.06.2010г. досъдебното производство е 

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

постановление на ОП Пазарджик от 27.09.2011г., по реда на служебна 

проверка е отменено като незаконосъобразно постановлението за 

прекратяване на наказателното производство на РП Пазарджик. В 

постановлението на ОП Пазарджик се съдържат констатации, че не са 

събрани всички необходими доказателства, които са от значение за 

правилната квалификация на деянието. 

         ДП № 1709/2009г. по описа на РУП  гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 60/2010г. 

на РП Пазарджик. Досъдебното производство е образувано на 07.01.2010г. 

след уведомление от полицията  срещу известен извършител за престъпление 

по чл.195 ал.1 т.4  вр.чл.194 ал.1 вр.чл.18 ал.1 от НК.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор  Елена Попова от 31.03.2010г. досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. С 

постановление на ОП Пазарджик от 14.10.2011г., по реда на служебна 

проверка е отменено като незаконосъобразно постановлението за 

прекратяване на наказателното производство на РП Пазарджик.Дадени са 

задължителни указания.След проведено допълнително разследване ,с 

постановление на РП Пазарджик от 19.12.2011г. досъдебното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. 
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         ДП № 850/2011г./ по описа на РУП гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 912/2009г. 

на РП Пазарджик. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на наблюдаващия делото прокурор Силвана Лупова  от  06.06.2011г.  срещу 

известен извършител за престъпление по чл.209 ал.1 от НК. С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор  от 17.08.2011г. досъдебното производство 

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

определение на РС Пазарджик от 24.08.2011г. постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е отменено като неправилно и 

незаконосъобразно.Съдът е констатирал,че не са били изяснени 

обективно,всестранно и пълно всички обстоятелства по делото.След 

проведено допълнително разследване съобразно дадените задължителни 

указания ,с постановление от 29.12.2011г. досъдебното производство е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. Лицето е било обявено за 

общодържавно издирване. 

         ДП № 347/2011г. по описа на РПУ  гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 763/2011г. 

на РП Панагюрище.Досъдебното производство е образувано с на 07.03.2011г. 

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

по чл.129 ал.2 от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор 

Атанас Атанасов от 16.05.2011г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 и т.2 вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК.С определение  на ОС 

Пазарджик от 11.07.2011г.  е  отменено  постановлението на  РП Пазарджик 

като незаконосъобразно и постановено при непълнота на доказателствата.С 

определението на съда са дадени задължителни указания за провеждане на 

конкретни процесуално-следствени действия.След проведено допълнително 

разследване ,с постановление на РП Пазарджик от 11.10.2011г. наказателното 

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

         ДП № 907/2010г. по описа на РУ МВР гр.Пазарджик,пр.пр.вх.№ 

1447/2010г. на РП Пазарджик.Досъдебното производство е образувано на 

27.12.2010г. с постановление на прокурор Румяна Петрова срещу известен 

извършител за престъпление по чл.316 ал.1вр.чл.309 ал.2 вр.ал.1 от НК . С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 01.06.2011г. 

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

ал.1 т.1 от НПК. С Определение по ЧНД №1322/11г. от 15.07.2011г. на 

Районен съд гр.Пазарджик постановлението за прекратяване е отменено, като 

са дадени указания за изпълнение.В определението на съда се съдържат 

указания за провеждането на  процесуално-следствени действия с оглед 

събиране на допълнителни доказателства по делото.След проведена тройна 

графическа експертиза ,с постановление на РП Пазарджик от 21.11.2011г. 

досъдебното производство е прекратено за втори път на основание  чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.Това постановление също е обжалвано пред 
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РС Пазарджик от пострадалия .С определение по ЧНД №2191/11г. на Районен 

съд гр.Пазарджик постановлението за прекратяване е отменено, като са 

дадени конкретни указания за изпълнение. Срещу това определението на 

съда, на 03.01.2012г. е подаден частен протест РП Пазарджик. Образувано е 

ВЧНД №61/2012г. и с определение на ПОС по същото дело определението на 

РС гр.Пазарджик е отменено и делото е върнато на РС гр.Пазарджик за 

разглеждане от друг състав.С определение по ЧНД №185/2012г. на РС 

гр.Пазарджик от 01.02.2012г. постановлението на РП гр.Пазарджик е 

отменено и делото е върнато на РП гр.Пазарджик с указания.  

         ДП № 253/2010г. по описа на ОДП гр.Пазарджик,пр.пр.вх.№ 

1743/2010г. на РП Пазарджик.Досъдебното производство е образувано на 

12.11.2010г. с постановление на наблюдаващия делото прокурор Румяна 

Петрова  срещу известен извършител за престъпление по чл.309 ал.1от НК. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 15.06.2011г. 

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

ал.1 т.1 от НПК. С Определение на Пазарджишкия районен съд  по НОХД 

1234/2011г. е отменено  постановлението за прекратяване на наказателното 

производство на РП Пазарджик като незаконосъобразно. Срещу 

определението на ПРС е подаден протест пред ПОС и с определение от 

04.08.2011г. по ВЧНД 482/2011г. ПОС е потвърдил определението на ПРС по 

ЧНД №1234/2011г. След проведено допълнително разследване ,с 

постановление на РП Пазарджик от 22.12.2011г. наказателното производство 

е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК.Впоследствие делото е 

възобновено на 16.01.2012г. и впоследствие отново е спряно на 16.02.2012г. 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. 

         ДП № 287/2011г. по описа на РПУ Септември ,пр.пр.вх.№1783/ 2011г. 

на РП Пазарджик.Досъдебното производство е образувано на 31.05.2011г. по 

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

чл.234в ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.4 от НК. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор  Петя Ташкова от 20.07.2011г. досъдебното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.8 от НПК. С 

Определение на Пазарджишкия районен съд по ЧНД №1440/11г. е отменено  

постановлението за прекратяване на наказателното производство на РП 

Пазарджик като незаконосъобразно.Указано е да се извършат допълнителни 

процесуално-следствени действия за изясняване на обективната истина по 

разследването. Проведена е комплексна психологично-психиатрична 

експертиза. С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 

05.12.2011г. досъдебното производство отново е прекратено на основание 

чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.8 от НПК. 
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         ДП № 615/2010г. по описа на РУ-МВР  гр.Пазарджик, пр.пр.вх.№ 

1538/2010г. на РП Пазарджик.Досъдебното производство е образувано по 

реда на чл.212 ал.2 от НПК на 05.05. 2010г. срещу известен извършител за 

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

делото прокурор Борислав Панчов от 01.07.2010г. наказателното 

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

от НПК. С постановление на ОП Пазарджик от 27.09.2011 г. постановлението 

за прекратяване на РП Пазарджик е било отменено по реда на чл. 46, ал. 3 от 

НПК, като са дадени указания за изпращане на преписката по компетентност 

на ОП Пазарджик. 

         ДП № 69/2011г. по описа на РПУ Пазарджик ,пр.пр.вх.№3762/ 2010г. на 

РП Пазарджик.Досъдебното производство е образувано с постановление на 

прокурор Борислав Панчов на 13.01.2011г.  срещу известен извършител за 

престъпление по чл.293а от НК. С постановление на наблюдаващия делото 

прокурор от 12.07.2011г. досъдебното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. С Постановление на ОП Пазарджик от 

18.08.2011 г. постановлението за прекратяване на РП Пазарджик е било 

отменено по реда на чл. 243 ал. 9 от НПК, като са дадени указания за 

провеждане на допълнително разследване в срока по чл. 243 ал. 10 от 

НПК.Делото е внесено на 06.03.2012г. с обвинителен акт.  

 

         В РП Пазарджик броят на отменените постановления за 

прекратяване на наказателното производство e относително нисък /средно 

по 1-2 на прокурор годишно/, който положителен показател е устойчив за 

проверявания период . 

         По цитираните по-горе  досъдебни производства, постановленията на 

Районна прокуратура - Пазарджик са били отменени от съда и окръжната  

прокуратура  като неправилни и незаконосъобразни. В отменителните  

актове се констатира, че постановленията за прекратяване са съставени 

при непълнота на доказателствата и при неизяснена фактическа 

обстановка. След отмяната на постановленията, разследването по делата 

е провеждано съобразно дадените задължителни указания и в 

законоустановените  срокове. 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изпращат на страните по пощат с обратна разписка, с указани, че могат 

да бъдат обжалвани по реда на чл.243, ал.3 от НПК. Доказателства, че са 

изпратени до адресатите, се съдържат в разносната тетрадка, в която се 

описват номерата на преписките. Постъпилите в прокуратурата жалби 

срещу постановленията се администрират незабавно. 
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Досъдебни производства, взети на специален надзор 

 

         1.Пр.пр.№ 1202/2009г. по описа на РП – Пазарджик /сл.д. 

№7/2009г. по описа на ОСлО при ОП – Пазарджик/, наблюдаващ 

прокурор Румяна  Петрова.  Образувано е срещу В. И. Ц. за това, че е 

допуснал замърсяване в поречието на река Луда Яна , включващо с.Цар 

Асен и с.Росен, като е направил водата опасна за хората и животните  - 

престъпление по чл.352 ал.1 във вр. с чл.26 от НК. На 31.01.2012г. 

делото е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 във вр. с чл.24 ал.1 т.4 

и чл.199 от НПК.  

         2.Пр.пр.№ 1763/2010г. по описа на РП – Пазарджик /ДП № 

272/2006г. по описа на ОД на МВР – Пазарджик/, наблюдаващ 

прокурор Силвана Лупова. Образувано е срещу М.К.В.  за това, че 

укрил вещи поставени под специален режим - 13 бр. чинии - движими 

паметници на културата по смисъла на чл.3 ЗПКМ ,   престъпление по 

чл. чл.215, ал.2 т.1 и 2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 от НК . На 

27.06.2011г. е внесен обвинителен акт в РС – Пазарджик /ПД-

№202/2011г./.  На 24.08.2011г.  делото е върнато от Районен съд-

Пазарджик на основание чл.249, ал.2 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК. 

Внесен е повторно  обвинителен акт  на 13.10.2011г. /ПД 316/2011г./ 

срещу М.К.В. Делото отново е върнато от съда на прокуратурата на 

02.02.2012г. С резолюция на Районния прокурор е определен и втори 

наблюдаващ прокурор – Тихомир Гергов. 

       Двукратното връщане на делото от съда на прокуратурата е довело до 

неоправдано забавяне в движението му. След определянето на втори 

наблюдаващ прокурор, очакванията на ИВСС са за срочно и качествено 

приключване на досъдебното производство. 

 

 Проверката 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. Наблюдаващият прокурор дава съгласие за предявяване на 

разследването, за което се оформя протокол, който се прилага към 

досъдебното производство. В протокола се отразява, че са извършени всички 

необходими действия за разкриване на обективната истина относно 

обстоятелствата,  предмет на доказване. Постановява се разследващия 

полицай да пристъпи към предявяване на разследването при стриктно 

спазване разпоредбите на чл.227 НПК. В тази връзка бяха проверени: 

Пр.пр.№ 2830/2011г. /ПД № 68/2012г., наблюдаващ прокурор П.Ташкова/; 
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Пр.пр.№ 3434/2011г. /ПД № 78/2012г., наблюдаващ прокурор Т.Петкова/; 

Пр.пр.№ 3760/2011г. /ПД № 61/2012, наблюдаващ прокурор Б.Панчов/. 

          При проверените досъдебни производства се установи и спазване 

разпоредбите на чл. 219, ал.1 от НПК, като докладите се извършват в 

законоустановени срокове. 

          

         Контрол върху  спазване на сроковете в досъдебното производство 

 

         До м.април 2011г. в РП-Пазарджик е съществувала практика 

ежемесечно да се изготвя подробна справка относно срочността на решаване 

на преписките и делата от прокурорите. 

         След тази дата дейността на всеки един прокурор по посочения 

показател се проверява от административния ръководител чрез справка в 

УИС системата и  по разносните тетрадки. 

         От  второто шестмесечие на 2009г. се наблюдава тенденция към 

намаляване на просрочените дела и преписките, като след месец декември 

2010г., видно от  предоставените за проверка справки,  до април 2011г. няма 

такива. 

   

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2011г. са внесени в съда 523 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период 389, по образувани ДП в предходни 

години 134. 

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 19, от 

тях върнати с разпореждане на съда -15, върнати с определение на съда – 4. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 518. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -315, от тях протестирани 4. 

Резултати от протеста -2 уважени,  2 - неуважени. 

- Оправдателни присъди по общия ред -8, от тях протестирани – 8. 

Резултати от протеста 2 – уважени, 3– неуважени и 2 –неразгледани и 

1 – оттеглен. 

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

НПК/ - 68, от тях протестирани 5.  Резултат от протеста – 2 уважени , 

2 неуважени и 1 неразгледан. 

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

сл.от НПК/- няма. 
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- Споразумения в хода на съдебното следствие – 172 

         През 2011г. участието на прокурорите от РП-Пазарджик в наказателни 

дела  е общо 1163. 

 

          През 2010г. са внесени в съда 604 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период 472, по образувани ДП в предходни 

години 132. 

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 18, от 

тях върнати с разпореждане на съда -7, върнати с определение на съда – 11. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 586. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -346, от тях протестирани 17. 

Резултати от протеста -8 уважени,  8 – неуважени, 1 неразгледан. 

- Оправдателни присъди по общия ред -16, от тях протестирани – 14. 

Резултати от протеста 3 – уважени, 11– неуважени. 

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

НПК/ - 77, от тях протестирани 3, Резултат от протеста – 2 уважени , 1 

неуважени. 

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

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 193 

През 2010г. участието на прокурорите от РП-Пазарджик в наказателни дела  е 

общо 2411. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, внесени в съда с обвинителен 

акт: 

 

ПД № 167/2011г. ( пр.пр. № 1160/2011г.по описа на РП Пазарджик, 

ДП № 32/2011г. по описа на ТЗ БОП-Пазарджик). Делото е постъпило в РП- 

Пазарджик на 11.05.2011г. с мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт от 

прокурор Кацаров срещу едно лице за престъпление по чл.234,ал.1 НК, 

вр.чл.2,т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове. Обвинителният акт 

ведно с материалите по делото е внесен в съда на 28.05.2011. Образувано е 

НОХД № 1009/2011 по описа на РС-Пазарджик, което е приключило със 

споразумение на основание чл.384,ал.1 от НПК. Определено е наказание 

лишаване от свобода, глоба и лишаване от право да упражнява търговска 

дейност. Изпълнение на наказанието лишаване от свобода е отложено за срок 

от три години.  

ПД  № 245/2011г. (пр.пр.№ 638/2011г. по описа на РП-Пазарджик,  

ДП № 385/2011г. по описа на РУП-Пазарджик). Делото е постъпило в РП-

Пазарджик на 14.07.2011г. Изготвен е обвинителен акт от прокурор 
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Р.Петрова, който е внесен в съда на 28.07.2011г. Образувано е НОХД № 

1427/2011г. по описа на РС-Пазарджик. На 26.10.2011г. е постановена 

осъдителна присъда, която е влазла в сила на 11.11.2011г. По  прокурорското 

дело  липсват призовки, както и копие от присъдата. 

ПД  № 214/2011г.(пр.пр.№ 1692/2011г. по описа на РП-Пазарджик, 

ДП № 274/2011г. по описа на РУП-Септември). Делото е постъпило в РП-

Пазарджик на 13.06.2011г. Изготвен е обвинителен акт от прокурор 

В.Христова, който е внесен в съда на 06.07.2011г. Образувано е НОХД № 

1277/2011г. по описа на РС-Пазарджик. Постановената  присъда е влязла в 

сила на 18.08.2011г. Към прокурорското дело е приложен препис от 

присъдата, но не е попълнен формуляра за начина на приключване на делото. 

ПД  № 215/2011г.(пр.пр.№ 1092/2011г. по описа на РП-Пазарджик, 

ДП № 40/2011г. по описа на ОД МВР-СПИП-Пазарджик). Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 29.06.2011г. Изготвен е обвинителен акт от 

прокурор Таня Петкова, който е внесен в съда на 06.07.2011г. Образувано е 

НОХД в РС-Пазарджик, по което на 12.10.2011г. е одобрено споразумение, 

сключено между представителя на прокуратурата прокурор Снежана 

Стоянова и защитника на обвиняемия. Към  прокурорското дело е приложен 

препис от споразумението, а формулярът за начина на приключване на 

делото е попълнен изчерпателно от прокурор Стоянова. 

Бяха проверени още: 

ПД № 187/2011г., пр.пр.№ 8040/2010г.(ДП № 293/2010г. по описа на 

РУП-Пазарджик) 

ПД № 224/2011г., пр.пр. № 3002/2010г.(ДП № 469/2010г. по описа на 

РУП-Септември) 

ПД № 236/2011г., пр.пр. № 2021/2011 (ДП № 974/2011г. по описа на 

РУП-Пазарджик) 

ПД № 62/2011г., пр.пр. № 3873/2010г. ( ДП № 606/2010г. по описа на 

РУП-Септември) 

ПД № 219/2011г., пр.пр. № 579/2011г.( ДП № 410/2011г. по описа на 

РУП-Пазарджик) 

Движението на проверените дела се проследи и по описната книга за 

обвинителните актове. Установи се, че  обвинителните актове се изготвят 

и внасят в съда в едномесечния срок, а някои от тях дори и в рамките на една 

седмица. Към прокурорските дела се прилагат формуляри за начина на 

приключване на делото, които не се попълват от всички прокурори пълно и 

точно. Не по всички  прокурорски дела се прилагат преписи от постановения 

акт на съда, както и  призовките за насрочените съдебни заседания и 

протоколи от проведените съдебни заседания. Отбелязванията в книгата за 
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обвинителните актове са пълни и точни, кореспондират с материалите, 

съдържащи се в прокурорските дела. 

 

         Внесени в съда през 2011г. споразумения за решаване на делото в  

досъдебното производство по чл.381 НПК – 110. Одобрени от съда 

споразумения – 107. Неодобрени и върнати на прокурора- 3. 

         Внесени в съда през 2010г. споразумения за решаване на делото в  

досъдебното производство по чл.381 НПК – 75. Одобрени от съда 

споразумения – 75.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

          Пр.пр.№ 452/2008г. по описа на РП-Пазарджик ( ДП № 119/2008г. по 

описа на РУП-Септември), наблюдаващ прокурор Стефка Димитрова. Делото 

е постъпило в РП на 27.06.2011г. С разпореждане от 05.07.2011г. РС-

Пазарджик е назначил служебен защитник от АК-Пазарджик на обвиняемия.  

Образувано е НОХД № 1335/2011г. На 13.07.2011г. е сключено споразумение 

между представителя на прокуратурата и назначения служебен защитник, 

което е одобрено от съда на 20.07.2011г.  

         Пр.пр.№ 1450/2009г. по описа на РП-Пазарджик ( ДП № 490/2009г. по 

описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор Силвана Лупова. Делото е 

постъпило в РП на 05.05.2011г.  На 19.05.2011г. е сключено споразумение 

между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

същата дата е внесено в съда. Образувано е НОХД № 981/2011г., с протоколно 

определение от 30.05.2011г. е одобрено сключеното споразумение. 

         Пр.пр.№ 2693/2011г. по описа на РП-Пазарджик ( НП № 1215/2011г. 

по описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор Таня Петкова. Делото е 

постъпило в РП на 29.08.2011г.  На същата  дата е сключено споразумение 

между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

същата дата е внесено в съда. Образувано е НОХД № 1614/2011г., с 

протоколно определение от 29.08.2011г. е одобрено сключеното споразумение. 

         Пр.пр.№ 968/2010г. по описа на РП-Пазарджик ( сл.д. № 48/2010г. по 

описа на ОСлО-Пазарджик). Делото е постъпило в РП на 21.05.2010г.  На 

31.05.2010г. е сключено споразумение между представителя на прокуратурата 

и защитника на обвиняемия, което на същата дата е внесено в съда. С 

протоколно определение от същата дата по НОХД № 1129/2010г е одобрено 

сключеното споразумение. 

         Пр.пр.№ 2389/2010г. по описа на РП-Пазарджик ( ДП № 1124/2010г. по 

описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор Борислав Панчов. Делото е 

постъпило в РП на 13.10.2010г.  На 19.10.2010г. е сключено споразумение 
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между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

същата дата е внесено в съда. С протоколно определение от 20.10.2010г. по 

НОХД № 2096/2010г е одобрено сключеното споразумение. 

 

         Внесени през 2011г. в съда предложения по чл.375 от НПК за     

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а от НК – 68 . Решени от съда -55 От тях, 

уважени предложения от прокуратурата -51, оправдани -няма, прекратени в 

предвидените от закона случаи – 2, върнати от съда предложения – 2. 

         Внесени през 2010г. в съда предложения по чл.375 от НПК за     

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а от НК – 53. Решени от съда -49. От тях, 

уважени предложения от прокуратурата -44, оправдани -2, прекратени в 

предвидените от закона случаи – 1, върнати от съда предложения – 2. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр.№ 908/2009г. по описа на РП-Пазарджик (ДП № 282/2009г. по 

описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор Б.Панчов. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 20.04.2011г. На 10.05.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

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

внесено в съда.  Образувано е НАХД № 912/2011г. С решение от 20.06.2011г. 

съдът е признал подсъдимия за виновен и му е наложил  административно 

наказание глоба. Решението е влязло в сила на 06.07.2011г.  

Пр.пр.№ 2222/2011г. по описа на РП-Пазарджик (ДП № 1092/2011г. 

по описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор Румяна Петрова. Делото 

е постъпило в РП-Пазарджик на 02.11.2011г. На 17.11.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

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

внесено в съда.  Образувано е НАХД № 2082/2011г. С решение от 08.03.2012г. 

съдът е признал подсъдимия за виновен и му е наложил  административно 

наказание глоба.  

Пр.пр.№ 433/2011г. по описа на РП-Пазарджик (ДП № 35/2011г. по 

описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор Б.Панчов. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 21.09.2011г. На 28.09.2011г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

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

внесено в съда.  Образувано е НАХД № 1765/2011г. С решение от 17.11.2011г. 
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съдът е признал подсъдимия за виновен и му е наложил  административно 

наказание глоба. Решението е влязло в сила на 03.12.2011г.  

Пр.пр.№ 4164/2009г. по описа на РП-Пазарджик (ДП № 1690/2009г. 

по описа на РУП-Пазарджик), наблюдаващ прокурор Тихомир Гергов. Делото 

е постъпило в РП-Пазарджик на 29.011.2010г. На 04.02.2010г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

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

внесено в съда.  Образувано е НАХД № 262/2010г. С решение от 24.02.2010г. 

съдът е признал подсъдимия за виновен и му е наложил  административно 

наказание глоба.  

Пр.пр.№ 689/2010г. по описа на РП-Пазарджик (ДП № 97/2010г. по 

описа на РУП-Септември), наблюдаващ прокурор Н.Попова. Делото е 

постъпило в РП-Пазарджик на 23.04.2010г. На 27.04.2010г. е изготвено 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

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

внесено в съда.  Образувано е НАХД № 901/2010г. С решение от 02.06.2010г. 

съдът е признал подсъдимия за виновен и му е наложил  административно 

наказание глоба. Решението е влязло в сила на 18.06.2010г.  

 

При проверката на подадените през проверявания период протести се 

установи се, че същите се съхраняват в отделна папка, като по някои от тях не 

са приложени допълнителни съображения. В бланкетните протести се 

съдържат забележки, че са изготвени преди написване на мотивите от съда. В 

същата папка се прилагат и протести срещу разпореждания и определения на 

съда. 

Протестите са подавани в срок. 

 

Върнатите от съда дела за доразследване спрямо внесените 

прокурорски актове през 2011г. (общо 698), в процентно съотношение са 

3.30%. 

През 2010г. процентното съотношение е било 2.66%, а през 2009г.– 

4.15%. През 2008г. този процент е бил 6.6%. 

Няма върнати дела с особен обществен интерес.  

  

Проведени са общи събрания със съдиите от Пазарджишкия съдебен 

район, на които са набелязани мерки и са анализирани причините за 

връщането на делата. 

Комисията, определена със заповед на районния прокурор на РП-

Пазарджик, в състав: Г.Кацаров, Р.Петрова и П.Ташкова, е обсъдила 

причините и условията, довели до връщането на делата, като е  взела  предвид 
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и становищата на прокурорите, изготвили съответните прокурорски актове. 

Според  изразените от прокурорите становища, 48% от делата, т.е.11 дела са 

върнати основателно  поради несъответствие между обстоятелствената част 

на обвинителният акт и диспозитива, нарушаване правото на защита на 

обвиняемите лица и пострадалия и технически грешки.  

 По 18 от върнатите дела има изготвени нови обвинителни актове и 

делата са внесени в съда,  по 10  дела има влезли в сила присъди, по 2 дела 

разследванията са спрени и  по 2  разследванията са прекратени.  

Може да се направи извод, че въпреки връщането на делата на 

прокуратурата, са положени  усилия същите да бъдат внесени в срок в съда 

и 80% са внесени отново. 

Следва да се отбележи, че в процентно отношение върнатите 

споразумения са само 2% от общо 107. 

Нисък е и процента на върнатите предложения по 78а НК - 3%.( само 

2 предложения от 68 внесени.) 

   

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2011г. са приведени в изпълнение 451 присъди, като неприведени 

присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

През 2010г. са приведени в изпълнение 591 присъди, като неприведени 

присъди в срок - 1. Отлагания на изпълнението на наказанието – 5. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки: 

 

Присъдна преписка № Р – 627/2009г. Присъда № 373/30.10.2009г. по 

НОХД № 2164/2009г. по описа на РС-Пазарджик, влязла в сила на 

16.12.2009г., е получена в РП-Пазарджик на 21.12.2009г. На 22.12.2009г. 

препис от присъдата е изпратен на началника на ОЗ-гр.Пазарджик при ГД 

„Охрана” към МВР, за изпълнение. С писмо от 06.01.2010г. РП-Пазарджик е 

уведомена от ГД „Охрана” към МВР, че присъдата е получена и приведена в 

изпълнение с начало на изтърпяване на наказанието 29.12.2009г. С писмо от 

07.01.2010г. РП-Пазарджик е уведомила РС-Пазарджик за изпълнението на 

присъдата. С писмо от 28.10.2010г ( получено в РП-Пазарджик на 

02.11.2010г.) МВР е уведомило РП-Пазарджик, че лицето е изтърпяло 

наказанието на 26.10.2010г. С писмо от 02.11.2010г. РП-Пазарджик е 

уведомила РС-Пазарджик. 

Присъдна преписка № Р – 23/2010г. Присъда от 16.12.2009г. по 

НОХД № 2468/2009г. по описа на РС-Пазарджик, влязла в сила на 

05.01.2010г., е получена в РП-Пазарджик на 20.01.2010г. На 21.01.2010г. 
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препис от присъдата е изпратен на началника на Затвора -гр.Пазарджик, за 

изпълнение. С писмо от 28.01.2010г.(получено в РП на 02.02.2010г.) РП-

Пазарджик е уведомена, че присъдата е получена и приведана в изпълнение с 

начало на изтърпяване на наказанието 30.10.2009г. С писмо от 02.02.2010г. 

РП-Пазарджик е уведомила РС-Пазарджик за изпълнението на присъдата. С 

писмо от 01.06.2011г. ( получено в РП-Пазарджик на 07.06.2011г.) 

началникът на затвора в гр.Пазарджик  е уведомил РП-Пазарджик, че лицето 

е изтърпяло наказанието и е освободено на 31.05.2011г. С писмо от 

07.06.2011г. РП-Пазарджик е уведомила РС-Пазарджик. Констатира се 

забавяне с 15 дни  на получаване  в прокуратурата на влязлата в сила 

присъда.  Такива закъснения са констатираха и от проверка на присъдната 

книга. 

Установи се,  че през 2010г.  има присъди, които са се получавали от 

РС-Пазарджик в РП-Пазарджик със закъснение. Няма въведена разносна 

книга между съда и прокуратурата, в която да се отразява датата на 

получаване на присъдата в прокуратурата. Единствено на екземпляра от 

присъдата (определението), който се съхранява в съдебното дело, 

деловодителката от РП-Пазарджик, която получава препис от присъдата 

удостоверява получаването с подпис, дата и печат на прокуратурата.  

 

Районна прокуратура - Пазарджик изпраща присъдите за изпълнение 

незабавно (преимуществено в деня на получаването им) от съда. 

Своевременно уведомява съда за началото и края на изтърпяване на 

наказанието. Материалите в присъдните преписки са  подредени в 

хронологичен ред, като с тях се съдържат копия от присъдите и цялата 

кореспонденция във връзка с изпълнението им. Книгата за изпълнение на 

присъдите, както и азбучника на осъдените лица се водят редовно. 

Ежемесечно се извършва проверка от прокурорът от РП-Пазарджик, 

осъществяващ този надзор. 

 

         3.Гражданско-съдебен надзор. 

 

         - Брой на граждански дела с участие на прокурор през 2011г. - 261   

         - Брой предявени граждански искове от прокурор през 2011г. – няма 

         - Брой обжалвани съдебни решения от прокурор .- 4 

  

         Бяха проверени четирите дела, с обжалвани през 2011г. от прокурор 

съдебни решения.  

         Установи се, че преписките се комплектоват с всички основни 

документи по делото – искова молба, протоколи от съдебни заседания, 
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съдебните актове, писмени бележки, писменни становища, призовки, 

съобщения и протести на прокурорите – подробни и мотивирани. По някои 

от делата има приложена електроннна разпечатка за движение на делото  от 

електроннната деловодна система на съда. 

  

          4.Административен надзор за законност 

 

          По данни от доклада за дейността на РП-Пазарджик за 2011г. общият 

брой на получените и образуваните преписки по надзора за законност е  както 

следва: 

        - 29 броя преписки, образувани по получени комплекти с материали от 

състояли се сесии на Общински съвети при общините Септември , Белово и 

Лесичово, съдържащи решения но ОбС. По тях общият брой на проверени 

административни актове е 468. Същите са  изпратени по инициатива на 

съответните Общински съвети; 

         - 17 броя образувани преписки по инициатива на прокурор, във връзка с 

проверка  на актовете, издавани от кметовете на общините Септември, Белово 

и Лесичово и подзаконовите нормативни актове, приети от общинските 

съвети на трите общини за периода от началото на 2011г. до 30.11.2011г. По 

тях общият брой проверени административни актове е 109.  

       - на основание чл.145,ал.1т.1 от ЗСВ с 16 отделни постановления на 

прокурор са изискани документи от различни институции и ЮЛ; 

       - на основание чл.145 ал.І,т.3 от ЗСВ са постановени общо 4 броя 

възлагателни проверки до ТД на НАП,РИОКОЗ-Пазарджик,РСПАБ-

Пазарджик, Община Пазарджик; 

         -на основание чл.145ал.1т.6 от ЗСВ са издадени четири предложения, 

първото до РДНСК-Пазарджик, а останалите три до Кметовете на Общините 

Септември, Белово и Лесичово.   

        В изпълнение на плана за НЗЗОИПГ за 2011 година от РП-Пазарджик са 

извършени редица  проверки в държавни и общински органи и институции. 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

        Възоснова на  извършената проверка се налагат следните  

   ИЗВОДИ: 
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      Установи се реално изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС при 

предходната планова  проверка  на Районна прокуратура – гр.Пазарджик, 

извършена през 2009г.  

 

Деловодните книги и регистри  в Районна 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.  

     При дейността по извършените проверки по преписки, се установи, че 

прокурорите при РП – Пазарджик са спазвали Указание № 281/08.12.2006г. 

на Главния прокурор на РБългария /отм./,  както и са създали организация за 

изпълнение на действащата към момента ИППП.  

Досъдебните производства се разследват в предвидените в НПК срокове. 

Прокурорите от РП – Пазарджик се произнасят в предвидения в 

процесуалния закон едномесечен срок. 

Постановленията за спиране на наказателното производство са 

изготвени в срок и съобразно изискванията на НПК. Прави впечатление 

обаче, слабият контрол на прокуратурата над разследващия орган по 

спрените дела. По голяма част от делата този контрол се свежда 

единствено  до  даване на бланкетни указания в постановленията за 

спиране,да се уведомява наблюдаващия прокурор за резултатите от 

издирването. Не се изискват справки от разследващите органи и в редки 

случаи им се изпращат напомнителни писма да изпълнят дадените им с 

постановленията указания.   

Спазва се разпоредбата на чл.244 ал.8 от НПК, като спрените дела се 

възобновяват в  едногодишния срок. 

В РП Пазарджик броят на отменените постановления за прекратяване 

на наказателното производство e относително нисък/средно по 1-2 на 

прокурор годишно/, който положителен показател е устойчив за 

проверявания период. Постъпилите в прокуратурата жалби срещу тези 

постановления се администрират незабавно. 

 

       В РП-Пазарджик 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. При 
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проверените досъдебни производства се установи и спазване разпоредбите 

на чл. 219, ал.1 от НПК,като докладите се извършват в даконоустановени 

срокове. 

 

      Обвинителните актове, споразуменията и постановленията с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл. 78а от НК се изготвят в 

законоустановения срок след получаване на делото в РП Пазарджик и 

отговарят на изискванията на НПК. 

        

      Районна прокуратура - Пазарджик изпраща присъдите за изпълнение 

незабавно (преимуществено в деня на получаването им) от съда. 

Своевременно уведомява съда за началото и края на изтърпяване на 

наказанието. Материалите в присъдните преписки са  подредени в 

хронологичен ред, като с тях се съдържат копия от присъдите и цялата 

кореспонденция във връзка с изпълнението им. Книгата за изпълнение на 

присъдите, както и азбучника на осъдените лица се водят редовно. 

Ежемесечно се извършва проверка от прокурорът от РП-Пазарджик, 

осъществяващ този надзор. Няма въведена разносна книга между съда и 

прокуратурата, в която да се отразява датата на получаване на 

присъдата в прокуратурата. 

 

           В хода на настоящата проверка проверяващият екип на ИВСС 

установи  пропуски в работата на прокурор от РП-Пазарджик Силвана 

Лупова, които са отразени в констативната част на настоящия акт. 

 

           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. 

2.Да се въведе разносна книга между съда и прокуратурата, в която 

да се отразява датата на получаване на присъдата в прокуратурата за 

изпълнение. 
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3.Административният ръководител – районен прокурор на РП-

Пазарджик 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. 

4.След спиране на досъдебните производство, наблюдаващите 

прокурори да изискват регулярно справки от разследващите органи за 

резултатите от издирването, които да се прилагат към досъдебното 

производство.  

         5.Наблюдаващите прокурори да пристъпват към прекратяване на 

наказателното производство след пълно изясняване на фактическата 

обстановка по делото и при наличие на правните основания, 

регламентирани в НПК.  

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.Към прокурорските дела да се прилагат материали, касаещи 

движението на делото в съдебната му фаза /призовки, протоколи от 

съдебни засадения и преписи от крайния съдебен акт/, както и да се 

попълват формулярите за начина на приключване на делото. 

        8.Предвид констатираните  пропуски в работата на прокурор 

Силвана Лупова, препоръчваме, с оглед разпоредбата на чл.327 от ЗСВ, 

административният ръководител да прецени необходимостта от  

обръщане на внимание за допуснатите от прокурора нарушения по 

образуването и движението на делата ,както и по организацията на 

работата.В случай че не бъде постигнат траен ефект за повишаване 

качеството в работата на прокурор Лупова, административният 

ръководител да  предприеме действия за налагане на дисциплинарно 

наказание съобразно разпоредбите на ЗСВ. 

 

 

           Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител на 

Районна прокуратура Пазарджик за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 Административният ръководител да запознае прокурорите от РП 

Пазарджик с резултатите от извършената планова проверка.  

На основание чл.198 ал.2 т.3 от ЗСВ административният ръководител 

да приобщи към личните кадрови досиета на прокурорите конкретните 
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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 

РП 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. 

           

          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.  

 Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България ,за сведение.   

Актът да се изпрати на електронен носител  на Висшия съдебен съвет за 

сведение. 

 

                   

            ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

            1.Заповед № ПП 01-16/07.03.2012г. на главния инспектор на ИВСС; 

            2.Доклади, справки, извадки от регистри, копия от заповеди, 

прокурорски актове и други материали, предмет на анализ в Акта за 

резултати. 

 

           ИНСПЕКТОР:   

   

          / ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ/ 


