
                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА  

НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

 

 

 

 

А    К    Т 
 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА  

ЗАПОВЕД № ПП-01-19/07.03.2012г.НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР 

 

 
 

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЕЩЕРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

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

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

19/07.03.2012г. 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.Пещера 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.  № 3756/17.12.2009г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишните  отчетни  доклади  на Районна прокуратура – гр.Пещера 

за 2009г., 2010г. и 2011г. , на предоставените от РП-Пещера  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: 2 - районен прокурор Даниела  Петърнейчева и 

прокурор Татяна Щерева 

 - от тях работили през 2011г. - 2; 
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 - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец – няма. 

           Незаети щатни бройки за прокурори - 1. 

           За незаетата щатна бройка за длъжност прокурор е изготвено 

предложение по чл. 176,ал.1 ЗСВ от 2010г., през 2011г.  е в ход  процедура - 

конкурс за първоначално назначаване. 

 Администрация - общ брой служители - 5,5, конкретно заети 

длъжности - 5,5: 1 адм. секретар, 1 деловодител, 1 съдебен секретар, 1 

компютърен оператор с деловодни функции и 1 огняр, той и куриер и ½ 

чистач /считано от 01.07.2011г./ 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

          КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата  

 От тях: 

          Водени на основание ПОДАПРБ /приет с протокол от ВСС  № 

32/29.07.2009г  и публикуван  в ДВ, бр.66 от 18.08.2009г./: 

Входящ  регистър ЕДСД, азбучник към входящ регистър 

Разносна книга 

Заповедна книга/при административен секретар 

Книга за личния състав на РП-Пещера 

  Протоколна книга за проведени общи събрания в РП-Пещера    

  Описна книга за работата по досъдебни производства  

  Азбучник към описната книга на ДП 

Книга /Азбучник/ за задържани лица 

Книга за веществени доказателства 

Описна книга /паркетна книга/ за внесени обвинителни актове 

Азбучник към паркетната книга 

Описна книга за внесените споразумения 

Азбучник към книгата за споразуменията 

Книга за изпълнение на присъдите 

Азбучник към книгата за присъдите 

 Докладна книга  

        Водени по указание на ВКП:    

          Специален дневник за лица с две и повече ДП, във връзка с т.6 от 

Инструкция за взаимодействие между ПРБ и МВР при разследването на две и 

повече производства, образувани и водени срещу едно и също лице. 
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   Книга за инструктаж по охрана на труда- Заповед №ЛС-6084/2007г. 

  Дневник за преписки на специален надзор 

  Дневник за движение на преписки  

   Регистър за защитени свидетели  

     Регистър на уведомленията по чл.3,ал.1 от  ЗОПДИППД. 

 

 Водени по собствена преценка:             

           Книга за внесени предложения по чл. 78а НК 

           Книга за споразумения сключени в съда . 

            Регистър за ДП, по които на дееца е прилагано правилото на чл.183ал.З 

НК ,чл.323,ал.4 НК, чл.218б,ал.2 НК  

           Книга за ДП, по чл.354а НК и чл.234 НК 

           Книга за движение и резултат на обжалвани преписки и ДП  

           Книга за прекратени ДП 

           Книга за спрени ДП 

           Книга за възобновени производства 

           Книга за критични публикации 

           Книга за възложени проверки                              

           Книга за преобразувани, обединени, получени или изпратени по 

компетентност, протоколи за претърсване и изземване, проведени разпити 

пред съдия, постановено връщане на веществени доказателства, за  искане на 

банкова тайна,  предложение по чл.306НПК,  за задържане до 72 часа,  за 

превеждане на обвиняем, за провеждане на разпити от затвора, издадени 

постановления по чл.159,ал.1 НПК във вр. с чл.250в, ал.4 ЗСВ 

              Книга за ОДИ и  наложена забрана за напускане на страната, 

              Книга за внесени в РС - Пещера искови молби по чл.537,ал.З ГПК и 

граждански дела 

              Регистър за съдебни заседания , с участие на прокурор 

              Книга по надзора за законност. 

              Книга за пробационен надзор 

              Книга за принудителни мерки чл.89 НК 

              Книга архивна 

 

     От тях: 

               водени на хартиен носител - всички описани; 

               водени на електронен носител - програма УИС. 
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Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно 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.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   на   дейността   по   водене   на   статистиката.  

  

          Организацията по воденето на статистиката е съобразно Указание И-

301/27.12.2007г., изм. и допълнено с Указание № 283/2008г. на ГП на ПРБ, 

като  постоянно и при конкретно искане на информация в зависимост от 

нейното естество административният  ръководител възлага задачите по 

изпълнението на административния  секретар или на всички служители в РП - 

Пещера.  

 

          ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

 правни програми – „ СИЕЛА”, ползва се от ведомствения сайт на ПРБ 

          деловодни програми – УИС, предоставена от ВКП – София. 

 

          АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата. 

           В Районна прокуратура Пещера се изготвят месечни, тримесечни 

шестмесечни, годишни отчети, шестмесечен анализ, статистически справки, 

по конкретни указания на ГП на ПРБ, на АП - Пловдив и на ОП-Пазарджик.  

За 2011 година в РП – Пещера са проведени  8  общи събрания на магистрати 

и служители с разгледани конкретни теми, респ. анализи. Проведено е  и 1 

общо събрание на магистратите в РП - Пещера, в изпълнение на Заповед № 

2179/2007г. на ГП на РБ с разгледан анализ на върнато дело от съд и 

постановени оправдателни  решения. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

           В РП - Пещера се води книга  за веществените доказателства. Със 

Заповед № 65 от 30.09.2009г.  на административния ръководител на РП - 

Пещера е назначена  постоянна комисия, която ежегодно проверява 

веществените доказателства и изготвя протокол за проверката. Въведен е и 

специален дневник, в случаите когато разследването  се извършва от 

прокурор, в който  се въвеждат всички протоколи, с които се приобщават 

веществените доказателства към  ДП.  С посочената заповед са вменени 

задължения на комисията и  определеното лице, отговарящо за съхранението  
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и воденето на отчетността на веществените доказателства, подробно описани 

в Правилника. 

 

         Организацията на дейността, по съхранение на веществените 

доказателства в РП - Пещера е съобразно чл. 95 и сл. от 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 

 

          Преписките и делата се разпределят с програма „Law Choice”, като на 

хартиен носител се съхранява ежедневното разпределение, с месечно пълно 

архивиране, и се изпраща по електронен път на отдел ИАМР и ОП - 

Пазарджик. 

 Промените в организацията по разпределение на делата и преписките се 

извършват с разпореждане на административния ръководител. 

          С разпореждане № 5 от 17.01.2012г., в изпълнение на заповед № 36 от 

09.01.2012г. на главния прокурор на Република България, съобразявайки 

констатациите в приетия анализ на Инспектората към ВСС относно 

приложението на чл.9 от ЗСВ в прокуратурата, както и дадените от ВСС 

препоръки в тази насока, административният ръководител на РП-Пещера, 

считано от 01.12.2010г., е определил  9 групи преписки, които да се 

разпределят с програмния продукт, определил е и  прокурорите в отделните 

групи, както и процента на натовареност на всеки един от тях. 

Административният ръководител участва в  осем от  групите с  65  %  или  

100 % натовареност. 

 

  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 по 

организация на дейността на прокуратурата за 2011г.:104 

 - по указание на Главния прокурор - 17 

   - по собствена преценка – 87 
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   През проверявания период няма наложени наказания от 

административния ръководител, няма предложения за поощрения и 

предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 

 

           6.Извършени проверки 

          

           На проверяващия екип от ИВСС бяха предоставени всички извършени 

през периода, предмет на проверката, проверки и ревизии на РП-Пещера. От 

анализа на предоставената информация се установи следното: 

          През  2011година  в РП- Пещера е извършена  тематична  ревизия, на 

основание чл. 142,ал.2 ЗСВ, Заповед  № 354/09.02.2011. на  ГП на РБ и в 

изпълнение Разпореждане  № ОП-17/15.03.2011г. на  Окръжен прокурор 

Пазарджик, относно  прилагането на Инструкцията за поддръжка  и 

използване на електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производство и Инструкция за взаимодействие при разследването на две и 

повече ДП,  образувани и водени срещу  едно и също лице. С писмо  № 

684/20.06.2011г.  на ОП - Пазарджик е постъпил Аналитичен доклад, в който 

няма негативни констатации за дейността на прокуратурата по приложение на 

двете Инструкции. С доклада са запознати магистратите и съдебните 

служители,като същия е прочетен е на общо събрание. 

          В изпълнение Разпореждане № 32/26.05.2011г. на Окръжен прокурор -  

Пазарджик, в РП - Пещера е извършена  комплексна ревизия за дейността 

на РП - Пещера за 2010г. С писмо 767/07.09.2011г. на ОП - Пазарджик е  

постъпил Доклад за извършената комплексна ревизия, с който са запознати 

магистратите, прочетен е на общо събрание. 

  В изпълнение разпореждане ОП-62/07.11.2011г. на Окръжен прокурор- 

Пазарджик  е извършена тематична проверка   на преписки и постановления 

за прекратяване на ДП  на основание чл. 234 НК.С писмо 2041/02.12.2011г. е 

постъпил Доклад, в който няма негативни констатации и е прочетен  на общо 

събрание на магистратите. 

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

извършена тематична проверка на работата на РП - Пещера по преписки и 

дела по чл. 191,ал.3 и чл. 151,ал.1 НК за 2010г., като с писмо 767/09.11.2012г. 

е постъпила Справка, в която няма негативни констатации за работата на 

прокуратурата. 

 

           Проверки, извършени:  

         - по инициатива на административния ръководител- няма 

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

         - на прокуратурата от други органи на съдебната власт- няма. 
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

          Общ брой преписки през 2011г. – 577, като от тях: останали от 

предходен период – 51  и  новообразувани – 519,  за 2010г.  - 579, като от тях: 

останали от предходен период – 33  и  новообразувани – 545,  за 2009г. – 530. 

          Решени през 2011г.  – 573, от тях приключили  с отказ  от образуване на 

досъдебно производство - 177, образувани ДП от прокурор – 186, изпратени 

по компетентност - 89 , от тях:  изпратени на  друга прокуратура – 16 и по 

компетентност на административен орган – 73, прекратени с резолюция – 42. 

 Преписки, изпратени за извършване на предварителна проверка -  227, 

от тях: решени с образуване на ДП – 61, постановени откази от образуване на 

ДП – 85, върнати за допълване по чл. 10,ал.1,т.2  ИППП - 2. 

          Преписки, върнати за допълване по чл.10,ал.1,т.2 ИППП, в края на 

2011г.-16. 

 Постановени прокурорски актове по преписките – 612. 

       Срочност на решените преписки  от прокурор / от дата на резолюцията 

до произнасяне с прокурорски акт/  до 3 дни –408,  до 1 месец –204, над 1 

месец – няма. 

        Останали  нерешени   в края на периода при прокурор – 4, които са в 

срок, няма неприключили преписки от минали години.   

 

          С Разпореждане № 26 /14.04.2011г. на районния прокурор на РП – 

Пещера, е създадена организация по изпълнение на Инструкция за 

провеждане на предварителните проверки № И-89/10.03.2011г. на ГП на РБ 

/ИППП/.  

          Прокурорите от РП - Пещера извършват ежемесечна  проверка на 

преписките,  приключени от органите на РУП - Пещера, образувани по 

изпратени от прокурора материали, по които не са разкрити  достатъчно 

данни за извършено престъпление. Проверките се осъществяват по график  от 

прокурор, определен на ротационен принцип. За резултатите се съставя  

доклад, който се представя на районния прокурор.  

          Провеждат се ежемесечни работни срещи с началника на РУП - Пещера 

с цел подобряване на работата. 

 

        На случаен принцип бяха проверени:  

 

        Преписки, прекратени с резолюции по чл.8 от ИППП през 2011г. 
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       Пр.пр. № 792/2011, прокурор Щерева. Преписката е образувана на 

09.08.2011г. и изпратена до началника на РУП-Пещера на основание чл.1,т. 5 

и чл.6 от Инструкцията. С писмо  от 07.09.2011 РУ- Пещера е уведомена, че 

преписката е прекратена поради липса на престъпление. С писмо от 

16.09.2011г. преписката е върната на РУП-Пещера, тъй като наблюдаващия 

прокурор е преценил, че извършената проверка е непълна, не е изяснена 

фактическата обстановка, поради което на основание чл.10,ал.1 от 

Инструкцията е възложена допълнителна проверка с подробни указания, като 

е определен срок от 10 дни. Преписката е получена в РП-Пещера на 

04.10.2011г. С резолюция на прокурора от 05.10.2011г. е прекратена. 

Разпоредено е препис от резолюцията да се изпрати на молителката. С писмо 

от същата дата препис от резолюцията е изпратен на молителката. 

Движението на преписката бе проследено по входящия дневник и по 

разносната книга. Установи се, че в разносната книга е отбелязано, че препис 

от резолюцията е изпратен на 06.10.2011г., което обстоятелство е 

удостоверено с пощенското клеймо на пощенската станция. 

       Пр.пр.№ 605/2011г., прокурор Щерева. Преписката е образувана на 

17.06.2011г. и изпратена на началника на РУП-Пещера. С писмо, получено в 

РП на 27.07.2011г. РУП Пещера е уведомила РП, че преписката е прекратена 

поради липса на престъпление. С  резолюция от същата дата наблюдаващият 

прокурор е прекратил преписката. 

       Пр.пр. № 362/2011г., прокурор Петърнейчева. Преписката е образувана 

на 05.04.2011г. и изпратена до началника на РУП-Пещера за проверка. 

Преписката е получена в РП на 06.07.2011г. с мнение за прекратяване. С 

писмо от същата дата преписката е върната за привеждането й в съответствие 

с изискванията на чл.9,ал.3 от Инструкцията. На 30.06.2011г. наблюдаващият 

прокурор е изпратил напомнително писмо до началника на РУП-Пещера. На 

08.07.2001 РП е уведомена, че преписката е прекратена на основание 

чл.24,ал.1,т.1 от НПК. С писмо от 08.07.2011г. до началника на РУП 

прокуратурата е поискала да се предостави информация дали при решаване 

на преписката е прилагана разпоредбата на чл.9,ал.3, т.1 от Инструкцията. С 

писмо от 22.07.2011г. РП е уведомена, че преписката е прекратена поради 

липса на престъпление след извършена проверка. С резолюция от 

22.07.2011г. преписката е прекратена.  

       Пр.пр. № 699/2011г, прокурор Петърнейчева. Преписката е образувана 

на 13.07.2011г.  и изпратена до началника на РУП-Пещера за извършване на 

проверка. С писмо от 31.08.2011г. РП и молителката са уведомени, че  

подадената жалба е прекратена, тъй като общината е започнала процедура по 

ЗУТ”. С писмо от 02.09.2011г. преписката е изпратена в РП-Пещера за 

послужване. С резолюция от 02.09.2011г. преписката е прекратена. 
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Разпоредено е препис от резолюцията да се изпрати на жалбоподателката. С 

писмо от същата дата резолюцията е изпратена на жалбоподателката.  

 Бяха проверени още: Пр.пр.№ 924/2011г., прокурор Петърнейчева, 

пр.пр.№481/2011, прокурор Петърнейчева, пр.пр.363/2011г. прокурор 

Петърнейчева, пр.пр.№ 308/2011  прокурор Щерева. 

 

Преписки, по които са извършени предварителни проверки, 

приключени с постановления за отказ от образуване на ДП:  

 

Пр.пр.№ 1039/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 1123/2011 прокурор 

Петърнейчева, пр.пр.№ 834/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 697/2011, 

прокурор Петърнейчева, пр.пр.№ 880/2011г. прокурор Петърнейчева, 

пр.пр.№ 509/2011, прокурор Петърнейчева, пр.пр.№ 80182011, прокурор 

Щерева, пр.пр.№ 514/2011, прокурор  Щерева, пр.пр.№ 577/2011, прокурор  

Щерева. 

 

Прокурорите се произнасят незабавно след получаване на преписката 

от РУП. Възлагането и извършването на проверки е съобразено с 

действащата към 2011г. ИППП. При възлагането на проверки от 

прокурорите се дават подробни указания. Сроковете за извършване на 

проверките се спазват. Резолюциите за прекратяване на преписките са 

мотивирани.  Преписи от резолюциите се изпращат на молителите най-

късно до два дни след произнасянето на прокурора. 

         Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство са 

добре мотивирани и обосновани. Тези постановления се изпращат на 

жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на прокурора, с 

обикновена поща, като се указва възможността за обжалване, по реда на 

чл.213, ал.2 от НПК.  

 

Преписки, по които са постановени откази от образуване на ДП, 

отменени, през 2011г.:   
 

Пр.пр.№ 648/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 376/2009, прокурор 

Петърнейчева, пр.пр.№ 107/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 773/2011, 

прокурор Щерева, пр.пр.№ 533/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 556/2009  

прокурор Мадина. 

 

От всички  26 обжалвани постановления  за отказ от образуване на 

ДП, през 2011г., са отменени само 8( което е по-малко от 1/3). Прави 
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впечатление, че  само едно  от отменените постановления  е на прокурор 

Петърнейчева, а останалите са на прокурор Щерева.  

Жалбите по преписките, както и самите преписки, се администрират 

своевременно. 

           

IІІ.Проверка на организация по образуването и движението на 

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

ЗСВ 

 

През 2010г в РП – Пещера са наблюдавани 768 общо бързи, незабавни 

и досъдебни производства, през 2011г. общо 672 бързи, незабавни и 

досъдебни производства. 

Приключени ДП от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове: през 2010г.  – 701, а през 2011г. – 600.  

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

2010г. – няма, а през 2011г. има 1 изпратено на разследващ орган. 

Този резултат води до извода, че пропуските, допускани от 

разследващия орган, са отстранявани в оперативен порядък и в рамките на 

законоустановените срокове за разследване. 

 

          През 2010г. са прекратени общо 345 ДП , от тях обжалвани пред съда 

5, от които е отменено  1. Обжалвани пред по – горните прокуратури – 1. 

Служебно отменени от по –горните прокуратури – 1. Прекратени ДП поради 

изтекла давност – 271. 

През 2011г. са прекратени общо 277 ДП , от тях обжалвани пред съда 8, 

от които са отменени 4. Обжалвани пред по – горните прокуратури – 1, което 

е отменено. Служебно отменени от по –горните прокуратури – 2. Прекратени 

ДП поради изтекла давност – 215. 

 

        Сравнително нисък е броят обжалвани постановления за прекратяване 

на наказателното производство /през 2010г. от общо 345 постановления за 

прекратяване на наказателното производство, обжалвани - 6, през 2011г. 

от общо 277 акта -  обжалвани 9. 

 

         На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства: 

 

         Постановления за прекратяване  за 2010г. и  2011г.:  

        

         ДП № 145/2010г. по описа на РУП  гр.Пещера /пр.пр № 440/2010г. по 

описа на РП Пещера/, ДП № 168/2010г. по описа на РУП  гр.Пещера, 



 

 

12 

пр.пр.вх.№ 492/2010г. на РП Пещера, пр.пр.вх.№ 427/2010г. на РП Пещера, 

пр.пр.вх.№ 1580/2009г. на РП Пещера, пр.пр.вх.№ 795/2009г. на РП Пещера. 

 

         По проверените досъдебни производства разследването е проведено в 

разумни срокове. Актовете на прокурорите са добре мотивирани и 

обосновани, постановени са  при изяснена от обективна и субективна 

страна фактическа и правна обстановка. Страните са уведомени. 

        

         Постановления за прекратяване за 2010г. и 2011г., отменени: 

 

ДП № 135/2010г. по описа на РУ „Полиция” Пещера /пр.пр.№ 

440/2010г. по описа на РП Пещера/. Досъдебното производство е образувано 

за престъпление по чл.138 от НК срещу неизвестен извършител, на 

03.04.2010г. на основание чл.212 ал.3 от НПК. С постановление  на прокурор 

Татяна Щерева при РП Пещера от 31.05.2011г. наказателното производство е 

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

извършване на комплексна  ревизия от ОП Пазарджик, с постановление на  

прокурор при ОП Пазарджик - Ангел Панков от 16.09.2011г. постановлението 

за прекратяване на наказателното производство е отменено. Със същото 

постановление е указано да се извършат допълнителни процесуално-

следствени действия за изясняване на всички обстоятелства по разследването. 

ДП № 309/2008г. по описа на РУ МВР Пещера /пр.пр.№ 984/2008г. 

по описа на РП Пещера/. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Даниела Петърнейчева срещу известен 

извършител за престъпление по чл.323а ал.2 вр.ал.1 НК. С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 21.08.2009г. досъдебното производство е 

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

Пазарджишкия окръжен съд от 04.11.2009г. постановлението за прекратяване 

на РП Пещера е отменено, като съдът е указал да бъдат изяснени и 

допълнителни обстоятелства по делото. 

  ДП № 137/2011г. по описа на РУ Полиция гр.Пещера /пр.пр.вх.№ 

484/2011г. по описа на РП Пещера/. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на прокурор Даниела Петърнейчева срещу известен 

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

наблюдаващия делото прокурор  от 04.10.2011г. досъдебното производство е 

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

Пазарджишкия окръжен съд от 20.12.2012г. е потвърдено определение от 

18.11.2011г. на РС-Пещера, с което е отменено  постановлението за 

прекратяване на РП Пещера. В двете определения на съда се съдържат 

заключения, че досъдебните органи не са изпълнили задължението си за 
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пълно и всестранно провеждане на разследването.Указано е също така 

провеждането на процесуално-следствени действия за разкриване на 

обективната истина по делото. 

ДП № 187/2011г. по описа на РУ Полиция гр.Пещера /пр.пр.вх.№ 

382/2011г. по описа на РП Пещера/. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на прокурор Татяна Щерева срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.201ал.1 от НК. В хода на разследването са повдигнати 

обвинения на две лица по посочения текст от НК. С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 18.11.2011г. досъдебното производство е 

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

Пещерския районен съд от 05.12.2012г. е отменено  постановлението за 

прекратяване на наказателното производство на РП Пещера. В определението 

на съда се съдържат указания за провеждането на процесуално-следствени 

действия с оглед разкриване на обективната истина по делото. 

ДП №432/2008г. по описа на РПУ гр.Пещера /пр.пр.№ 1274/2008г. по 

описа на РП Пещера/. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Даниела Петърнейчева срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.331 ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор от 04.02.2009г. досъдебното производство е 

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

Постановление на ОП Пазарджик от 28.01.2011г. по реда на служебна 

проверка е  отменено  постановлението за прекратяване на наказателното 

производство на РП Пещера. В постановлението на ОП Пазарджик се 

съдържат указания за провеждане на допълнителни процесуално-следствени 

действия  по делото. 

        ДП № 114/2010г. по описа на РУ Полиция гр.Пещера /пр.пр. № 

327/2010г. по описа на РП Пещера/. Досъдебното производство е образувано 

на 19.04.2010г. с постановление на прокурор Даниела Петърнейчева срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.131 ал.1 т.2 вр.чл.130 ал.1  от 

НК. В хода на разследването е повдигнато обвинение на едно лице по 

посочения текст от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор  

от 30.08.2011г. досъдебното производство е прекратено на основание чл.243 

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

съд от 23.11.2011г. е потвърдено  Определение на Пещерския районен съд от 

26.09.2011г. с което е отменено постановлението за прекратяване на 

наказателното производство на РП Пещера. В определенията на съда се 

съдържат указания за провеждането на процесуално-следствени действия с 

оглед събиране на допълнителни доказателства по делото. 
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         По проверените досъдебни производства, постановленията на РП 

Пещера са отменени от съда или от по-горната прокуратура като 

неправилни и незаконосъобразни, постановени при непълнота на 

доказателствата и неизяснена фактическа обстановка. По някои от тях се 

изтъква, че разследването не е било проведено обективно, всестранно и 

пълно, като се прави коментар до каква степен  са правно обосновани 

изводите на наблюдаващите прокурори. В някои определения се  изтъква и 

неправилно приложение на материалния и процесуалния закони. 

         След отмяната на постановленията, разследването се провежда 

съобразно дадените задължителни указания за събиране на допълнителни 

доказателства  и с необходимия интензитет . 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изпращат на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници или на 

ощетеното ЮЛ  по пощата, с обратна разписка, с указание, 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. 

        Запазена е тенденцията на относително нисък брой отменени 

постановления за прекратяване на наказателното производство през целия 

период, предмет на предходната и настоящата планови проверки /през 

2008г. от общо обжалвани шест постановления само едно е  отменено, през 

второто шестмесечие на 2009г. няма обжалвани постановления, през 2010г. 

от общо обжалвани шест са отменени 2 постановления и през 2011г. от 

общо обжалвани 9 постановления, четири са отменени от съда, едно от 

горестоящата прокуратура, две от постановленията са отменени при 

извършена служебна проверка. 

 

Спрените наказателни производства в РП – Пещера през 2010г. са 

общо 180 от които спрени срещу неизвестен извършител са 172 а спрени 

срещу известен извършител са 8 ДП. 

 

Спрените наказателни производства в РП – Пещера през 2011г. са 

общо 169 от които спрени срещу неизвестен извършител са 163 а спрени 

срещу известен извършител са 6 ДП. 

 

Възобновени наказателни производства през 2010г са общо 280. От 

тях водени срещу неизвестен извършител 274 и срещу известен извършител 

са 15. 
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Възобновени наказателни производства през 2011г са общо 224. От 

тях водени срещу неизвестен извършител 216 и срещу известен извършител 

са 8. 

 

         На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства : 

 

         Спрени срещу  известен извършител през 2009г., 2010г. и 2011г. 

 

         ДП № 261/2010г. по описа на РУ „Полиция” Пещера /пр.пр.№ 

698/2010г. по описа на РП Пещера/. Досъдебното производство е образувано 

срещу известен извършител с постановление от 02.07.2010г. на прокурор 

Татяна Щерева. С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 

29.10.2010г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 

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

общодържавно издирване, като по указание на прокурора ежемесечно са 

изготвяни справки от водещия разследването за резултатите от издирването. 

         ДП № 136/2010г. по описа на РУ МВР Пещера /пр.пр. № 698/2010г. 

по описа на РП Пещера/. Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител на основание чл.212 ал.3 от НПК. С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор Даниела Петърнейчева от 07.07.2010г. 

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

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

издирване, като по указание на прокурора периодично са изготвяни справки 

от водещия разследването за резултатите от издирването. 

         Сл. дело № 143/2004г. по описа на НСлС,пр.пр.вх.№ 287/2004г. на РП 

Пещера.Досъдебното производство е образувано срещу известен извършител 

с постановление на прокурор при РП Пещера Таня Мадина.  С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор Даниела Петърнейчева  от 13.02.2012г. 

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

НПК.Видно от материалите по делото, две от лицата са  обявени за 

общодържавно издирване,като по указание на прокурора периодично са 

изготвяни справки от водещия разследването за резултатите от издирването.  

         ДП № 25/2008г. по описа на РПУ  Пещера,пр.пр.вх.№ 147/2008г. на 

РП Пещера.Досъдебното производство е образувано срещу известен 

извършител на основание чл.212 ал.2 от НПК.С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор Даниела Петърнейчева  от 04.11.2008г. 

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,като по указание на прокурора ежемесечно са изготвяни справки 

от водещия разследването за резултатите от издирването.  
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         ДП № 331/2010г. по описа на РУП  Пещера,пр.пр.вх.№ 933/2010г. на 

РП Пещера.Досъдебното производство е образувано срещу известен 

извършител на основание чл.212 ал.2 от НПК .С постановление на 

наблюдаващия делото прокурор Татяна Щерева  от 05.10.2010г. досъдебното 

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

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

издирване,като по указание на прокурора ежемесечно са изготвяни справки 

от водещия разследването за резултатите от издирването. 

        ДП № 9/2004г. по описа на РПУ  Пещера,пр.пр.вх.№ 51/2004г. на РП 

Пещера.Досъдебното производство е образувано срещу известен извършител 

с уведомление за започване на дознание.С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор Таня Мадина  от 26.03.2004г. досъдебното производство е 

спряно на основание чл.239 ал.1 т.1  от тогава действащия  НПК.Видно от 

материалите по делото ,лицето е  обявено за общодържавно издирване,като 

по указание на наблюдаващия делото прокурор Татяна Щерева периодично  

са изготвяни справки от водещия разследването за резултатите от 

издирването.  

         ДП № 65/2004г. по описа на РПУ  Пещера,пр.пр.вх.№ 160/2004г. на 

РП Пещера.Досъдебното производство е образувано срещу известен 

извършител с уведомително писмо.С постановление на наблюдаващия делото 

прокурор Д.Ганчева при РП Пазарджик от 07.04.2004г. досъдебното 

производство е спряно на основание чл.239 ал.1 т.1  от тогава действащия  

НПК и е изпратено по компетентност на РП Пещера.Видно от материалите по 

делото ,лицето е  обявено за общодържавно издирване,като от прокурор 

Т.Мадина е изискана справка от водещия разследването за резултатите от 

издирването. 

         ДП № 329/2010г. по описа на РУ „Полиция” гр.Пещера,пр.пр.вх.№ 

946/2010г. на РП Пещера.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител с Постановление от 23.09.2010г. на прокурор при РП 

Пещера Татяна Щерева.С постановление на наблюдаващия делото прокурор 

от 18.03.2011г.  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,като по указание на прокурора периодично са 

изисквани справки от водещия разследването за резултатите от издирването.  

        ДП № 35/2005г. по описа на РПУ  Пещера,пр.пр.вх.№ 114/2005г. на 

РП Пещера.Досъдебното производство е образувано срещу известен 

извършител с уведомително писмо.С постановление на наблюдаващия делото 

прокурор Недялко Латев  от 09.06.2005г. досъдебното производство е спряно 

на основание чл.239 ал.1 т.1  от тогава действащия  НПК.Видно от 

материалите по делото ,лицето е  обявено за общодържавно издирване,като от 
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прокурор Татяна Щерева периодично са изисквани справка от водещия 

разследването за резултатите от издирването. 

        ДП № 352/2011г. по описа на РУ „Полиция” гр.Пещера,пр.пр.вх.№ 

765/2011г. на РП Пещера.Досъдебното производство е образувано срещу 

известен извършител с постановление от 12.09.2011г. на прокурор Татяна 

Щерева.С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 07.12.2011г. 

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

НПК.Видно от материалите по делото  е  проведено местно издирване на 

свидетеля ,като по указание на прокурора ежемесечно са изготвяни справки 

от водещия разследването за резултатите от издирването. 

         ДП № 117/2011г. по описа на РУ „Полиция” гр.Пещера, пр.пр.вх.№ 

289/2011г. на РП Пещера. Досъдебното производство е образувано с 

Постановление от 05.05.2011г. на прокурор Татяна Щерева.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 18.10.2011г. досъдебното производство 

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

материалите по делото, лицето е обявено за общодържавно издирване ,като 

по указание на прокурора ежемесечно са изготвяни справки от водещия 

разследването за резултатите от издирването. 

         ДП № 390/2011г. по описа на РУ „Полиция” гр.Пещера, пр.пр.вх.№ 

809/2011г. на РП Пещера.Досъдебното производство е образувано с 

Постановление от 07.10.2011г. на прокурор Татяна Щерева.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 28.10.2011г. досъдебното производство 

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

делото  е  проведено местно издирване на свидетеля, като по указание на 

прокурора ежемесечно са изготвяни справки от водещия разследването за 

резултатите от издирването. 

         ДП № 210/2011г. по описа на РУ „Полиция” гр.Пещера, пр.пр.вх.№ 

608/2011г. на РП Пещера. Досъдебното производство е образувано с 

Постановление от 21.06.2011г. на прокурор Татяна Щерева.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 19.10.2011г. 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  установено с надлежна съдебно-медицинска 

експертиза,че здравословното състояние на обвиняемия  не  позволява да 

участва в наказателния процес.   

         ДП № 31/2011г. по описа на РУ Полиция гр.Пещера,пр.пр.вх.№ 

75/2011г. на РП Пещера. Досъдебното производство е образувано с 

Постановление от 09.02.2011г. на прокурор Татяна Щерева.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 09.05.2011г. досъдебното производство 

е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1вр.чл.25 т.2  от НПК. Видно от 

материалите по делото  ,лицето е обявено за общодържавно издирване ,като 
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по указание на прокурора ежемесечно са изготвяни справки от водещия 

разследването за резултатите от издирването. 

         ДП № 216/2011г. по описа на РУ Полиция гр.Пещера,пр.пр.вх.№ 

592/2011г. на РП Пещера. Досъдебното производство е образувано с 

Постановление от 21.06.2011г. на прокурор Татяна Щерева.С постановление 

на наблюдаващия делото прокурор от 10.10.2011г. досъдебното производство 

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

материалите по делото  е  установено с надлежна съдебно-медицинска 

експертиза,че здравословното състояние на обвиняемия  не  позволява да 

участва в наказателния процес.       

 

         По спрените дела срещу известен извършител в почти всички случаи 

лицата са обявени своевременно за местно и общодържавно издирване. 

Указано е преписи от постановленията да бъдат изпратени на 

заинтересованите лица, като им е посочена възможността да обжалват 

постановените прокурорски актове. Регулярно се изискват справки от 

разследващия орган за резултатите от издирването.   

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

НПК се възобновяват преди да изтече едногодишния срок, съобразно 

разпоредбата на чл. 244 ал. 8 от НПК.   

 

 

         Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства 

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр.№ 1051/2010г., прокурор Петърнейчева, пр.пр.№853/2011, 

прокурор Петърнейчева, пр.пр.№ 66/2010г., прокурор Петърнейчева, пр.пр.№ 

207/2010г., прокурор Петърнейчева, пр.пр.№288/2010г., прокурор П  

етърнейчева, пр.пр.№201/2010г., прокурор Петърнейчева, пр.пр.№ 

98/1010/прокурор Петърнейчевапр.пр.№418/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 

418/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 407/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 

291/2011, прокурор Щерева, пр.пр.№ 43/2010г., прокурор Щерева, пр.пр.№ 

30/2010г, прокурор Щерева, пр.пр.№ 170/2010г., прокурор Щерева 

 

При проверката на делата се установи, че исканията за 

продължаване на срока за разследване се правят от прокурорите на РП-

Пещера  в предвидения от закона срок и като цяло, при наличие на правна и 

фактическа сложност на делото.  
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       С разпореждане № 61/08.07.2011г. на административния ръководител 

на РП Пещера е разпоредено стриктно изпълнение на методическите 

указания на главния прокурор на Република България изх.№ 

6435/27.06.2011г. за необходимите действия по чл.226 НПК преди 

предявяване на  разследването. За подобряване ефективността на работата на 

наблюдаващите прокурори и разследващите органи са предприети редица 

мерки, между които и докладване на делото от разследващия полицай на 

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

разследване. В зависимост от резултатите от проверката наблюдаващият 

прокурор дава съгласие за предявяване на разследването, за което се оформят 

протоколи, които се прилагат задължително към досъдебното производство. 

За уеднаквяване на работата по приложението на методическите указания се 

провеждат съвещания между прокурорите от РП Пещера и разследващите 

полицаи от РУП Пещера., за които срещи се съставят протоколи.  

          Проверяващият екип констатира ,че се спазва  и разпоредбата на чл. 

219, ал.1 от НПК ,като докладите се извършват в срок. 

          

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

върху прокурорските актове  и други изходящи документи  се поставят от 

прокурорите , а не от служител в деловодството. 

 

         ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор  

         Внесени обвинителни актове  през  2011г. – общо 120 . От тях: 

         - по образувани ДП през проверявания период – 91   

  - по образувани ДП в предходни години –  29 

 

         Внесени обвинителни актове  през  2010г. – общо 136 . От тях: 

    - по образувани ДП през проверявания период – 103 

   - по образувани ДП в предходни години –  33 

 

         Внесени обвинителни актове  през второто полугодие на  2009г. – 

общо 68 . От тях: 

    - по образувани ДП през проверявания период – 64 

   - по образувани ДП в предходни години –  4. 
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         На случаен принцип бяха проверени обвинителни актове за 2010г. и 

2011г. Движението на делата се проследи и по книгата за обвинителните 

актове: 

         ПД № 24/2011г. (пр.пр.№ 194/2011, ДП № 80/2011 по описа на РУП-

Пещера), прокурор Щерева. Делото е постъпило в  РП на 11.03.2011г.  На 

14.03.2011 е внесено в съда с обвинителен акт. Образувано е НОХД № 

65/2011г. по описа на РС-Пещера. С присъда от 14.04.2011г. подсъдимите са 

признати за виновни и осъдени. 

         ПД № 97/2011  ( пр.пр.№ 900/2011, ДП № 426/2011 по описа на РУП-

Пещера), прокурор Петърнейчева. Делото е постъпило в РП на 04.11.2011г. 

Внесен е обвинителен акт 08.11.2011. Образувано е НОХД № 281/2011г. На 

01.01.2012 е постановена присъда, с която подсъдимите са признати за 

виновни и са осъдени. 

         ПД № 54/2011  ( пр.пр.№ 170/2011, ДП № 83/2011 по описа на РУП-

Пещера), прокурор Петърнейчева. Делото е постъпило в РП на 13.05.2011г. 

Внесен е обвинителен акт на същата дата. Образувано е НОХД № 163/2011г. 

На 14.10.2011 е постановена присъда. 

         ПД № 22/2011  ( пр.пр.№ 1134/2010, ДП № 434/2010 по описа на РУП-

Пещера), прокурор Щерева. Делото е постъпило в РП на 02.03.2011г. Внесен 

е обвинителен акт на 07.03.2011г. Образувано е НОХД № 60/2011г. На 

07.04.2011 е постановена присъда, с която подсъдимият е признат за виновен. 

         ПД № 21/2011  ( пр.пр.№ 195/2011г., БП № 81/2011 по описа на РУП-

Пещера), прокурор Щерева. Делото е постъпило в РП на 02.03.2011г. Внесен 

е обвинителен акт на същата дата. Образувано е НОХД № 58/2011г. На 

07.03.2011 е постановена присъда, с която подсъдимият е признат за виновен. 

                        

         Бяха проверени още: ПД № 102/2011, Петърнейчева ДП № 56/2011, 

Петърнейчева, ПД № 57/2011, Петърнейчева, ПД № 27/2011, Петърнейчева, 

ПД № 52/2011, Петърнейчева, ПД № 53/2011 Петърнейчева, ПД № 77/2010, 

Петърнейчева, ПД № 131/2010, Щерева, ПД № 37/2010, Щерева, ПД № 

96/2010, Щерева, ДП № 35/2010, Щерева, ПД № 134/2010, Щерева, ПД № 

135/2010 Щерева. 

 

         Прокурорските дела се комплектоват с всички необходими материали, 

касаещи наказателното производство в съдебната му фаза. Към тях се 

прилагат заверени преписи от присъдите с отбелязване датата на 

влизането им в сила. Прилагат се и надлежно попълнени формуляри за 

движението и начина на приключване на делото. 

         В книгата за обвинителни актове всички графи се попълват коректно 

и точно. 
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           ВЪРНАТИ от съда дела през 2011г. с внесени обвинителни актове –  

общо 2 ( и двете на прокурор Щерева). И двете дела са върнати с определение 

на съда. В сравнение с броя на внесените в съда обвинителни актове (120), 

броят на върнатите дела е незначителен. 

       През 2009г и  2010г. в РП –Пещера  няма върнати от съда дела. 

 

         Постановени оправдателни съдебни актове по НОХД през 2011г.  – 

няма,  за 2010г - 3 присъди с 4 оправдани лица, влезли в сила и от предходен 

период 1 присъда с 1 лице, вл. в сила през 2010г.  

         В изпълнение на Разпореждане № 1/2008г. на Районния  прокурор на 

Пещера и Заповед № 47/2007г. на Окръжния прокурор на ОП- Пазарджик,  на 

тримесечие, се изготвя и изпраща анализ на постановените оправдателни 

присъди и на  върнатите  дела от съда.  

         Прекратени от съда дела през 2011г. - няма 

         Спрени  от съда дела по чл. 290 НПК през 2011г. - няма  
         Протести, изготвени през 2011г. - общо 2, неуважени, като   

относителният  дял  спрямо решените НОХД – 1,28 %.    

         Върнати протести, неотговарящи на изискванията на НПК през 2011г.  – 

няма.  

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през  2011г.  – общо 8, като всичките са 

одобрени.              

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/, през  2010г.  – общо 6, като всичките са 

одобрени. 

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/, през  второто полугодие на 2009г-.  – общо 5, 

като всичките са одобрени. 

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

  

         Пр.пр.№ 513/2010г., (ДП № 194/2010г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Петърнейчева. Делото е постъпило в РП-Пещера на 

24.09.2010г. На 19.10.2010г. е постъпила молба от обвиняемия за сключване 
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на споразумение и за  назначаване на служебен защитник. На същата дата 

наблюдаващият прокурор е направил искане до РС-Пещера на основание 

чл.381,ал.1 НПК за назначаване на служебен защитник. С определение от 

19.10.2010г. по НАХД № 293/2010г. РС-Пещера е назначила служебен 

защитник на обвиняемия и е одобрила сключеното между страните 

споразумение. 

         Пр.пр.№ 423/2010г. (ДП № 157/2010г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Щерева. Делото е постъпило в РП-Пещера на 

01.09.2010г. На 08.09.2010г. е постъпила молба от обвиняемия за сключване 

на споразумение. На 08.09.2010г. е сключено споразумение между 

представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

същата дата е одобрено от съда. 

         Пр.пр.№ 693/2011г.(БП № 310/2011г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Петърнейчева. Делото е постъпило в РП-Пещера на 

15.07.2011г. На същата дата е постъпила молба от обвиняемия за сключване 

на споразумение. Същия ден е  изготвено и внесено в съда  споразумение 

между представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което е 

одобрено  от съда с протоколно определение от 15.07.2011г. 

         Пр.пр.№ 623/2011г.(НП № 275/2011г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Щерева. Делото е постъпило в РП-Пещера на 

22.06.2011г.  Същия ден  е изготвено и внесено в съда  споразумение между 

представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което е 

одобрено  от съда с протоколно определение от  същата дата по НОХД № 

181/2011г. 

         Бяха проверени още: пр.пр.№ 101/2011г. .(ДП № 40/2011г. по описа на 

РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Петърнейчева; пр.пр.№ 1264/2010г. 

(ДП № 508/2010г. по описа на РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Щерева; 

пр.пр.№ 1278/2010г.(ДП № 516/2010г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Щерева; пр.пр.№ 1135/2009г.(ДП № 374/2009г. по 

описа на РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Петърнейчева; пр.пр.№ 

1092/2010г.(ДП № 412/2011г. по описа на РУП-Пещера), наблюдаващ 

прокурор Петърнейчева. 

   

         Сключването на споразуменията се извършва в много кратки срокове, 

почти незабавно, след постъпване на делото в прокуратурата. Към всички 
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преписки се прилагат заверени преписи от протоколите, с които 

споразуменията са одобрени от съда. Движението на проверените 

споразумения се провери и в книгата за споразуменията, където се 

установи, че всички записвания кореспондират с приложените към 

преписката материали. 

          

         ВНЕСЕНИ през 2011г. в съда предложения по реда на чл.375 

НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а НК - общо 20. 

          Брой решени от съда – 25 ,от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата- 24,  оправдани-1   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи – няма 

         - върнати от съда предложения – няма. 

 

         ВНЕСЕНИ през 2010г. в съда предложения по реда на чл.375 

НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а НК - общо 30. 

          Брой решени от съда – 25 , от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата- 23,  оправдани-1   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи –  1. 

         - върнати от съда предложения – няма. 

 

         ВНЕСЕНИ през второто полугодие на 2009г. в съда предложения 

по реда на чл.375 НПК за освобождаване  от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК - общо 

14. 

         Брой решени от съда – 13 , от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата- 13,  оправдани-0   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи –  0. 

         -  върнати от съда предложения – 0. 

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

 

         Пр.пр.№ 614/2011г.(ДП № 281/2011г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Щерева. Делото е постъпило в РП-Пещера на 
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27.10.2011г. На 31.10.2011г. е изготвено постановление с предложение за 

освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78аНК и на същата дата е внесено в РС-

Пещера.  Образувано е НАХД № 273/2011г.  С решение № 81/22.11.2011г. 

съдът е признал подсъдимия за виновен и на основание чл.78а,ал.1 НК го е 

освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно 

наказание – глоба.  

         Пр.пр.№ 1216/2010г.(ДП № 486/2010г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Петърнейчева. Делото е постъпило в РП-Пещера на 

15.12.2010г. На 22.12.2010г. е изготвено постановление с предложение за 

освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78аНК и на същата дата е внесено в РС-

Пещера. Образувано е НАХД № 365/2010г. С решение  от 07.02.2011г. съдът 

е признал подсъдимия за виновен и на основание чл.78а,ал.1 НК го е 

освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно 

наказание. 

         Пр.пр.№ 1143/2011г.(ДП № 509/2011г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Петърнейчева. Делото е постъпило в РП-Пещера 

на 15.11.2011г. На 15.11.2011г. е изготвено постановление с предложение за 

освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78аНК и на същата дата е внесено в РС-

Пещера. Образувано е НАХД № 296/2011г.  С решение  от 07.12.2011г. 

съдът е признал подсъдимия за виновен и на основание чл.78а,ал.1 НК го е 

освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно 

наказание. 

         Пр.пр.№ 661/2011г.(ДП № 290/2010г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Щерева. Делото е постъпило в РП-Пещера на 

18.08.2011г. На 19.08..2011г. е изготвено постановление с предложение за 

освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78а НК и на същата дата е внесено в РС-

Пещера. Образувано е НАХД № 222/2011г. С решение  от 13.10.2011г. съдът 

е признал подсъдимия за виновен и на основание чл.78а,ал.1 НК го е 

освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно 

наказание. 

         Бяха проверени още:  
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         Пр.пр.№ 466/2011г.(ДП № 207/2011г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Щерева; Пр.пр.№ 176/2011г. (ДП № 68/2011г. по 

описа на РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Щерева; Пр.пр.№ 971/2011г. 

(ДП № 449/2011г. по описа на РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор 

Петърнейчева; Пр.пр.№ 1193/2011г. (ДП № 538/2011г. по описа на РУП-

Пещера), наблюдаващ прокурор Петърнейчева; Пр.пр.№ 1152/2010г. (ДП № 

445/2010г. по описа на РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Петърнейчева; 

Пр.пр.№ 565/2010г. (ДП № 215/2010г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Петърнейчева; Пр.пр.№ 1251/2009г.(ДП № 410/2009г. 

по описа на РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Петърнейчева; Пр.пр.№ 

1633/2009г.(ДП № 550/2009г. по описа на РУП-Пещера), наблюдаващ 

прокурор Петърнейчева;  Пр.пр.№ 733/2010г.(ДП № 262/2010г. по описа на 

РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Щерева; Пр.пр.№ 1061/2009г.(ДП № 

337/2009г. по описа на РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Щерева; 

Пр.пр.№ 1572/2009г.(ДП № 527/2009г. по описа на РУП-Пещера), 

наблюдаващ прокурор Щерева; Пр.пр.№ 865/2010г.(НП № 298/2010г. по 

описа на РУП-Пещера), наблюдаващ прокурор Щерева. 

 

         Към всички преписки се прилагат копия от крайния съдебен акт. 

Датата на внасянето на делото  в съда може да се проследи единствено в 

книгата по чл.78а НК и в разносната книга за съда. Към преписките не се 

съдържат придружителни писма, с които споразуменията се внасят в 

съда. 

 

         2.Организация по изпълнение на наказанията 

          През 2011г. 

 - приведени присъди в изпълнение - 138 

 - неприведени присъди в срок – няма 

 - отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

 

         Изпълнението на наказанията се проследи по книгата за изпълнение на 

присъдите, азбучника на осъдените лица, разносната книга, в която се 

отбелязва датата, на която прокуратурата е получила препис от влязлата в 

сила присъда за изпълнение.  
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         На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки: 

 

         Р94/2011г. Присъдата е влязла в законна сила на 20.10.2011г. Изпратена 

е за изпълнение в РП-Пещера с писмо от 25.10.2011г. На същата дата  е 

изпратена за изпълнение на началника на Сектор „ПП”-КАТ, ОД-МВР-

Пазарджик. На 07.11.2011г. КАТ е уведомила РП-Пещера, че присъдата е 

приведена в изпълнение с начало – 02.07.2011г. и край 02.07.2012г. С писмо 

от 07.11.2011г. РП-Пещера е уведомила РС-Пещера. 

         Р 37/2011г. Присъдата е влязла в законна сила на 31.03.2011г. Получена 

е за изпълнение в РП-Пещера на 05.04.2011г. На същата дата РП-Пещера е 

уведомила РС-Пещера, че е получила препис от присъдата. На същата дата   

е изпратена за изпълнение на началника на  затвора в гр.Пазарджик. На 

същата дата прокурор Петърнейчева е изпратила до директора на ОД на 

МВР-Пазарджик предложение на основание чл.145,ал.1,т.5 и 5, ал.2, ал.4 от 

ЗСВ за налагане на административна мярка  (ПАМ)   - забрана за напускане 

на страната.  С писмо от 19.04.2011г. РП-Пещера е уведомена от ОЗ 

„Охрана”-Пазарджик, че присъдата е приведена в изпълнение с начало 

12.04.2011г. На същата дата РП-Пещера е уведомила РС-Пещера. На 

05.10.2011г. ГД „ИН” в затвора Пазарджик е уведомила РП-Пещера, че 

лицето е изтърпяло наказанието и е освободено.  На същата дата РП-Пещера 

е уведомила РС-Пещера. Относно ПАМ с писмо от 19.04.2011г. Сектор 

„БДС” е уведомил РП- Пещера, че на лицето е наложена исканата мярка. С 

писмо от 05.10.2010г. РП-Пещера е уведомила  Сектор „БДС”, че е отпаднало 

основанието на действието на наложената ПАМ спрямо лицето. С писмо от 

30.11.2011г. РП-Пещера е уведомена от ОД на МВР-Пазарджик, група БДС, 

че е снета ПАМ. 

         Р 74/2010г. Присъдата е влязла в сила на 30.06.2010г. и на същата дата е 

получена в РП-Пещера. На същата дата е изпратена на изпълнение до затвора 

в гр.Пазарджик и прокурорът е изготвил предложение до директора на ОД 

Полиция-Пазарджик за налагане на ПАМ. На 15.07.2010г. РП е уведомена, че 

на лицето е наложена ПАМ. На 13.07.2010г. затворът в Пазарджик е 

уведомил РП-Пещера, че е започнало изтърпяването на наказанието и на 

същата дата РП-Пещера е уведомила РС-Пещера. На 15.11.2010г. затворът в 

Пазарджик е уведомил РП-Пещера, че с определение на ОС-Пазарджик е 
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променен режимът на изтърпяване на наказанието от „строг” в „специален” и 

определението е приведено в изпълнение. С писмо от 24.11.2010г. РП-

Пещера е изискала от ОС – Пазарджик препис от определението, което е 

получено на 26.11.2010г. С писмо от 30.11.2010г. РП е уведомила РС за 

определението на ОС-Пазарджик. На 25.01.2012г.  затворът в Пазарджик е 

уведомил РП-Пещера, че лицето е изтърпяло наложеното наказание. На 

30.02.12г. РП е уведомила РС и директора на ОД на МВР-Пазарджик за 

изтърпяното наказание. 

 

През проверявания период дейността на РП – Пещера по изпълнение 

на присъдите и другите принудителни мерки е осъществявана при добра 

организация, съобразена с НПК, ЗИНЗС и  съответните указания на ВКП. 

Срочността е спазена за всички приведени в изпълнение присъди. Този 

надзор се осъществява от районния прокурор – Даниела Петърнейчева. 

Води се редовно книгата за изпълнение на присъдите от определен 

служител, като всеки месец се проверява и заверява от районния прокурор. 

Надзорът по изпълнение на наказанията в РП – Пещера е на много 

добро ниво. 

 

          3.Гражданско-съдебен надзор: граждански дела с участие на прокурор 

през 2011г. – общо 104, 

- предявени граждански искове от прокурор- няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор- 1  

  

4. Административно - съдебен надзор 

 

          С Разпореждане №  65/07.07.2010г.,  изменено с № 20/22.03.2011г. на  

Районния прокурор на РП– Пещера  е създадена организация в дейността на 

прокуратурата по прилагане на Методически указания  № 230/2010г. на 

главния  прокурор на РБ. 

 

        Изискани и проверени   административни актове - документи, сведения 

и други материали, на основание чл.145,ал.1,т.1 ЗСВ, за 2011г.: – 1 328,  за 

2010г. – 1 021, за 2009г. - 1 243,  като данните сочат  известно увеличение. 

 

       Извършени  проверки  по реда на чл.145,ал.1 ,т.1 – 3 от ЗСВ, през 

2011г. –   75, за 2010г. - 76 , за 2009г. - 71, които данни налагат изводи за  

сравнителна устойчивост  на дейността на прокуратурата по надзора за 
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законност.Извършените проверки са,както инициирани от прокурор по плана 

на този надзор, така и инициирани  от сигнали на граждани.  

 

          Проверени  административни актове през 2011г. - 1 328 акта – 

нормативни, индивидуални, общи, изискани от прокурор и по инициатива на 

граждани.      

         Установени  административни нарушения – 87 . 

         Изготвени прокурорски актове  при извършените проверки - 29,   по  

ЗСВ и други законови основания. 

         По данни от общонадзорни проверки, за  2010г. и за 2011г.   няма 

образувани досъдебни производства.    

        

        На случаен принцип бяха проверени: 

 

        Пр.пр № 1110/2009г. по описа на РП – Пещера. С придружително писмо 

изх.№ 372/03.09.2009г. Община Пещера е изпратила в РП-Пещера  Протокол 

№ 32 от 28.08.2009г. на заседанието на Общинския съвет и решения  от № 373 

до № 385, включително. С резолюция  от 23.09.2009г. на прокурор от РП-

Пещера върху писмото е отбелязано, че „не са налице данни за намеса на РП 

по ЗСВласт”. 

       Пр.пр № 530/2010г. по описа на РП – Пещера. С придружително писмо 

изх.№ 34/05.05.2010г. Общински съвет - Батак е изпратил в РП-Пещера  

Протокол № 30 от 29.04.2010г. на заседанието на Общинския съвет и решения  

от № 362 до № 367, включително. С постановление от 12.05.2010г. на 

прокурор Петърнейчева са изискани материали от Общински съвет – Батак 

във връзка с взетите решения. С резолюция  от 21.05.2010г. на прокурор от 

РП-Пещера върху писмото е отбелязано, че следва да бъде изготвен сигнал по 

чл.145,ал.1,т.6 от ЗСВ до Общинския съвет срещу Решение № 364, което е 

незаконосъобразно, а в останала част – няма данни за необходимост от намеса 

на РП по ЗСВ. На същата дата е изготвен и изпратен  до Председателя на 

Общинския съвет – гр.Батак сигнал  по чл.145,ал.1,т.1 от ЗСВ, с копие до 

кмета на Община Батак и до Окръжна прокуратура – гр.Пазарджик. Изискано 

е РП-Пещера да бъде уведомена за становището на Председателя на 

Общинския съвет в 10-дневен срок. На 07.06.2010г. и на 29.06.2010г. в РП-

Пещера са входирани отговори на Община Батак. С решение от 27.05.2010г. 

ОбС-Батак  е отменил решение № 364/29.04.2010г. по предложението на РП-

Пещера. 

         Пр.пр № 923/2011г. по описа на РП – Пещера. С придружително писмо 

от 12.09.2011г. Общински съвет –Брацигово  е изпратил в РП-Пещера  

Протокол № 54 от 12.09.2009г. от заседанието на Общинския съвет и решение   
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№ 698. С  постановление от 14.09.2011г. прокурор Петърнейчева  е отказала 

да предприеме действия по реда на ЗСВ, като е прекратила преписка № 

923/2011г.              

         Пр.пр.№ 243/2011г. по описа на РП-Пещера. С постановление от 

28.03.2011г. прокурор Петърнейчева е отделила материалите във връзка с 

взето решение № 673 от 28.02.2011г. с протокол № 63 на ОбС-Пещера. 

Отделените материали са заведени под № 331/2011г. по описа на РП-Пещера. 

На 28.03.2011г. прокурор Петърнейчева е изготвила протест до 

Административен съд – гр.Пазарджик срещу текстове от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 

решение № 673/28.02.2011г. на Общински съвет – гр.Пещера. С решение  № 

348/30.06.2011г. по адм.д. № 234/2011г. съдът е уважил протеста частично. На 

14.07.2011г. прокурор Петърнейчева е изготвила касационен протест против 

решението на АС-гр.Пазарджик в частта, в която протестът е отхвърлен. 

 

 През проверявания период всички планови задачи, включени в плана на 

РП – Пещера и разпоредените проверки от ВАП – София и АП – Пловдив са 

осъществени. Дейността по този надзор е на много добро ниво и се 

осъществява от районния прокурор Даниела Петърнейчева. 

  

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ: 

 

         Деловодните книги и регистри  в Районна прокуратура – гр.Пещера 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 коректни. Констатираните при предходната планова проверка на 

ИВСС  дребни пропуски, за които бяха дадени съответните препоръки, 

са отстранени.   

       При дейността по извършените проверки по преписки  прокурорите при 

РП – Пещера са  спазвали Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор 

на Българея(отм.) и действащата към настоящия момент ИППП. 

Създадената организация на работа по преписките с Разпореждане № 26 

от 14.04.2011г. на районния прокурор на РП – Пещера, е довела до 
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положителни резултати – срочност на извършване на предварителните 

проверки, качество и ефективност. 

 Запазена е тенденцията на относително нисък брой отменени 

постановления за прекратяване на наказателното производство през целия 

период, предмет на предходната и настоящата планови проверки /през 

2008г. от общо обжалвани шест постановления само едно е  отменено, през 

второто шестмесечие на 2009г. няма обжалвани постановления, през 2010г. 

от общо обжалвани шест са отменени 2 постановления и през 2011г. от 

общо обжалвани 9 постановления, четири са отменени от съда, едно от 

горестоящата прокуратура, две от постановленията са отменени при 

извършена служебна проверка. След отмяната на постановленията, 

разследването се провежда съобразно дадените задължителни указания за 

събиране на допълнителни доказателства  и с необходимия интензитет . 

По спрените дела срещу известен извършител в почти всички случаи 

лицата са обявени своевременно за местно и общодържавно издирване. 

Регулярно се изискват справки от разследващия орган за резултатите от 

издирването. При предходната планова проверка на ИВСС е  

констатирано, че не във всички случаи се изпращат писма до РПУ с 

искане за предоставяне на информация, налице ли са данни за 

възобновяване на НП, съобразно Указание №55/2009г. на ВКП, който 

недостатък е отстранен. 

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

НПК, се възобновяват преди да изтече едногодишния срок, съобразно 

разпоредбата на чл. 244 ал. 8 от НПК.   

        Изпълняват се методическите указания на главния прокурор на 

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

чл.226 НПК преди предявяване на  разследването.Спазва се  разпоредбата 

на чл. 219, ал.1 от НПК . 

        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 Пещера и 

отговарят на изискванията на НПК. Към всички преписки се прилагат 

копия от крайния съдебен акт. За доброто качество на внесените 

обвинителни актове свидетелства незначителният брой на върнатите от 

съда дела през целия проверяван период. 

         През проверявания период дейността на РП – Пещера по изпълнение на 

присъдите и другите принудителни мерки е осъществявана при добра 

организация, съобразена с НПК, ЗИНЗС  и  съответните указания на ВКП. 
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         Дейността по административно- съдебния надзор, осъществяван от 

районния прокурор Даниела Петърнейчева,  е на много добро ниво.  

  

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

необходимо да даде следните    

 

  ПРЕПОРЪКИ: 

 

1Датата 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.Административният ръководител – районен прокурор на РП-

Пещера 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. 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на 

Районна прокуратура Пещера за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 

          Административният ръководител да запознае прокурорите от РП – 

Пещера с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58,ал.3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок 

от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да 

бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на 

Районна прокуратура Пещера да предприеме в едномесечен срок от 

получаване на настоящия Акт необходимите действия от негова 

компетентност за изпълнение на дадените препоръки, като на основание 

чл.58, ал.4 от ЗСВ в двумесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за 

резултата от тях. 

 

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

България, за сведение.   

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура – Пазарджик, за сведение . 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – Пловдив за сведение  

                     

                     

         ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

         1. Заповед № ПП-01-19/07.03.2012г. на главния инспектор на ИВСС.  

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

прокурорски актове и др. материали, предмет на анализ в Акта за резултати. 

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

      ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 


