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

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

76/21.09.2012г. 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 Златоград е извършена от Инспектората към ВСС през  

2009г. Настоящата проверка обхваща периода:  2010г., 2011г. и първото 

полугодие на 2012г. Нейната допълнителна цел е  непосредствено да бъде 

установено изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС в  Акта за 

резултатите от предходната проверка.  

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 Златоград за 

2010г., 2011г. и първото полугодие на 2012г., на предоставените от РП 

Златоград  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 Стела Юрчиева-Башева и 

прокурор Нежко Метахчов. 
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 - от тях работили през проверявания период- 2; 

 - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец - няма. 

           Незаети щатни бройки за прокурори - няма. 

Администрация - общ брой служители - 3. 

 

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  

-входящ дневник;  

-азбучник към входящия дневник;  

-изходящ дневник; 

-описна книга на следователя и органите на дознанието;  

-азбучник към описната книга на следователя и органите на 

дознанието;  

-книга за извършено претърсване, обиск и изземване; 

-книга за задържаните лица;  

-книга за принудителните медицински мерки;  

-книга за предявените от прокурора граждански искове в 

наказателния процес;  

-книга за ревизионните актове;  

-книга за веществените доказателства;  

-книга за делата, върнати за доразследване;  

-книга за делата на специален отчет;  

-книга за внесените обвинителни актове;  

-азбучник към книгата за обвинителните актове;  

-книга за споразуменията;  

-книга за протестите;  

-книга за изпълнение на присъдите;  

-азбучник към книгата за изпълнение на присъдите;  

-книга за гражданските дела; 

-книга за печати; 

-докладна книга; 

-разносни книги. 
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        Водени по указание на ВКП:    

-описна книга, относно предявените от прокурора граждански 

искове в наказателния процес;  

-описна книга за назначаване на служебни защитници в 

досъдебното производство;  

-регистър за имущество, придобито от престъпна дейност;  

-регистър (дневник) – паралелни наказателни производства 

водени в РБ на основание чл.4, чл.37 и чл.480 от НПК или водени проверки в 

РП-гр.Златоград; 

-регистър на дела с висок обществен интерес; 

- регистър за дисциплинарните производства и предприетите по 

чл.327 от ЗСВ мерки срещу магистрати; 

- регистър на преписки и досъдебни производства, касаещи 

злоупотреби с европейски фондове;  

-дневник за издадена и получена европейска заповед за арест; 

-дневник две или повече досъдебни производства, образувани и 

водени срещу едно и също лице; 

- описна книга за взетите по чл.72 от НПК мерки за обезпечаване 

на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата; 

-книга за прилагане разпоредбата по чл.61 от НК; за прилагане 

разпоредбата по чл.183, ал.3 от НК; за прилагане разпоредбата по чл.218б от 

НК; за прилагане разпоредбата по чл.323, ал.3 от НК;  

-ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията 

за спазване на трудовото законодателство;  

-описна книга за спрени дела срещу неизвестен извършител;  

-описна книга за спрени дела срещу известен извършител;  

-книга за положен извънреден труд; 

-заповедна книга; 

-главна книга; 

-касова книга; 

-инвентарна книга. 

 

 

 Водени по собствена преценка:             

-книга за внесени предложения по чл.78а от НК; 

-книга за извършени предварителни проверки от органите на 

МВР; 

-книга за досъдебни производства постъпили за решаване;   

-книга за УБДХ, комулация, реабилитация;   
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-книга за извършено претърсване, обиск и изземване. 

 

Всички книги, регистри и дневници се водят на хартиен носител, а на 

електронен носител се води описната книга за спрени дела срещу неизвестен 

извършител и известен извършител.  

 

Провери се Дневникът за издадена и получена европейска заповед за 

арест. В него е отразена една преписка № Р-14/09 от 09.04.2009г. по описа на 

РП Златоград, по която на 29.05.2009г. е издадена ЕЗА. При проверка на 

преписката се установи, че присъдата е получена в РП Златоград от РП 

Момчилград за изпълнение по делегация. Осъденият не е издирен на 

известните адреси. Изготвено е предложение до отдел „Международноправно 

сътрудничество” към ВКП за предприемане на действия за международно 

издирване на осъдения. На 05.09.2012г. в РП Златоград е постъпила докладна 

записка от РУ Полиция Златоград относно изпълнение на разпореждане от 

АП Пловдив № 35 от 2001г. и № 584/01.11.01г. от РП Златоград. В докладната 

записка се сочи, че не е установено точното местонахождение на осъдения по 

посочената преписка. Такива докладни записки са постъпвали ежемесечно.  

 

 Воденето на останалите книги, регистри и дневници се проследи при 

извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.  

Установи се, че същите се водят много добре и отговарят на изискванията 

на ПОДАПРБ и съответните указания на ВКП. 

 

 

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. 

 

          ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

 правни програми – СИЕЛА и АПИС 

          деловодни програми – УИС, предоставена от ВКП – София. 

 

          АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата. 

 

 Дейността на прокуратурата се отчита чрез изготвяне и изпращане на 

ежемесечни, двумесечна, тримесечни и шестмесечни справки, анализ за 

първото полугодие и статистически таблици към него, деветмесечни 
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статистически таблици и годишен отчетен доклад и статистически таблици 

към него, чиито вид, периодичност и съдържание се определят от ПРБ, ВКП и 

ОП Смолян. 

 Съобразно плана за дейността на РП Златоград, се провеждат работни 

съвещания с органите на МВР и разследващите органи. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

 В РП Златоград се води Книга за веществени доказателства, в която се 

описват всички веществени доказателства, постъпващи по досъдебни 

производства. Съгласно Заповед № РД-12/11.09.2009 г. на административния 

ръководител е въведен специален дневник за веществени доказателства, в 

случаи, когато разследването се извършва от прокурор при РП Златоград. 

Всички постъпващи веществени доказателства се съхраняват в обособеното 

помещение (архив) и като завеждащ склад за веществени доказателства е 

определен да отговаря техническия сътрудник при РП Златоград. 

 Един път годишно, съгласно заповедта на административния 

ръководител, се сформира комисия, която извършва проверка на веществените 

доказателства, намиращи се в РП Златоград, с оглед тяхното съхраняване и 

унищожаване. 

          

         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 

 

Както е било установено и при предходната планова проверка, 

новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 

случайността, чрез програмния продукт „Law Choice”.  

На основание Заповед № РД-9/08.10.2007 г. на районния прокурор на 

РП Златоград, в съответствие със Заповед № ЛС-6185/12.09.07 г. на главния 

прокурор и Заповед № ЛС-6310/02.10.07г. на заместник-главния прокурор, е 

бил въведен за работа в РП Златоград софтуерния продукт „Law Choice”, 

считано от 15.10.2007 г. и е регламентиран реда, по който да бъдат 

разпределяни преписките и делата между прокурорите в РП Златоград, при 

спазване на случайния принцип. Поради непроменения брой на прокурорите 
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/двама/ процента на натовареност във всички групи преписки  продължава да 

е по равно /по 50% за всеки от тях/.  

 

  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 първото полугодие на  2012г.-

34. 

 - по указание на Главния прокурор - 4 

   - по собствена преценка – 30 

  

 Проверени бяха всички заповеди и разпореждания на административния 

ръководител, издадени през проверявания период, свързани с ръководството 

на дейността на прокуратурата. Установи се, че  актовете на разпореждане 

са своевременни и е създадена необходимата организация по връчването и 

контрола наизпълнението им.  

    

   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 проверявания период ревизии и тематични проверки на РП Златоград. От 

анализа на предоставената информация се установи следното: 

           В изпълнение  на Заповед № РД-04- 48/15.06.2011г. на окръжния 

прокурор на Смолян е извършена  комплексна ревизия за дейността на РП 

Златоград за 2010г., приключила с ревизионен акт. При проверката не са 

констатирани съществени слабости или пропуски в дейността на РП 

Златоград. 

В изпълнение разпореждане  от 12.06.2012г. и Заповед № РД-04-

39/18.06.2012г. на окръжния прокурор на Смолян  е извършена проверка на 

дейността на РП Златоград по предварителните проверки, включително и 

законосъобразност и обоснованост на необжалваните откази за образуване на 

досъдебно производство, както и на резолюциите за прекратяване на 

преписките поради липса на данни за извършено престъпление или поради 

изпращане на преписките по компетентност на съответния специализиран 

орган. Проверката е обхванала периода от 15.09.2011г. до 31.03.2012г. и е 
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приключила с констатации за  пропуски на административния ръководител 

по отношение на организационните и контролни мерки относно извършване  

проверки на преписки, приключени от органите на МВР и от другите 

компетентни органи, по които не са разкрити достатъчно данни за 

извършено престъпление. Дадени са съответните препоръки. 

            

Проверки, извършени:  

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

първото полугодие на 2012г. - 5.  

         - на прокуратурата от други органи на съдебната власт за първото 

полугодие на 2912г. -1. 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

1. Общ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през първото полугодие на 2012г. – 120 

/през 2011г. са 243, а през 2010г. са 290/.От тях през първото полугодие на 

2012г. 

- новообразувани - 97; 

- образувани в предходни периоди - 23; 

2.  РЕШЕНИ – през първото полугодие на 2012г. - общо 114 /през 2011г. 

са 240, а през 2010г. са 284/. От тях:  

 2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство 

през първото полугодие на 2012г. общ брой – 8 /през 2011г. - 29, а през 2010г. 

- 138/.  От тях: обжалвани през първото полугодие на 2012г.- 1 

постановление, което е потвърдено, през 2011г. обжалвани - 9, от които 7 са 

потвърдени и през 2010г. обжалвани  са 12,от които 5 са потвърдени. 

 2.2.Образувани досъдебни производства: през първото полугодие на 

2012г. - общо 37, през 2011г. - 95, а през 2010г. - 116. 

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

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 89/ 

10.03.2011г./ - през първото полуодие на 2012г. са общо 13, през 2011г. - 104 

и през 2010г. - няма. 

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

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 
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приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

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

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата. – през първото полугодие на 

2012г. са общо 38, през 2011г. - 52 и през 2010г. - няма. 

 2.5.Преписки, изпратени за предварителна проверка – през първото 

полугодие на 2012г. са общо 51, а през 2011г. - 104. 

 2.6.Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ - през проверявания 

период няма. 

 

 Извърши се проверка на Дневниците за предварителните проверки. 

Установи се, че същите продължават да се водят, независимо, че изискването 

за тях отпадна с въвеждането на Инструкция № И 89/10.03.2011г. В тях се 

правят отбелязвания за получените обявления от РУ на МВР. Това спомага за 

по-добър контрол на преписките, по които се възлагат предварителни 

проверки,което е добра практика . 

           

        На случаен принцип бяха проверени преписки, приключили с 

постановления за отказ от образуване на досъдебно производство:  

 

 Пр.пр. № 85/2011г., наблюдаващ прокурор Башева. Преписката е 

образувана в РП Златоград по постъпила жалба на 20.01.2011г. На 

27.01.2011г. преписката е изпратена в РУП Златоград с постановление за 

възлагане на предварителна проверка. На 15.02.2011г. е постъпило искане за 

продължаване срока на разследване, което е уважено и срокът е продължен с 

20 дни, считано от 17.02.2011г. На 07.03.2011г. преписката е постъпила в РП 

Златоград с мнение за прекратяване. С постановление от 07.04.2011г. 

наблюдаващият прокурор е отказал да образува досъдебно производство.  По 

повод постъпила жалба в ОП Смолян срещу постановлението на РП 

Златоград, с писмо от 15.09.2011г. преписката е изискана и на същата дата е 

изпратена в ОП Смолян. На 03.10.2011г. в РП Златоград е постъпило 

постановление на ОП Смолян от 21.09.2011г., с което постановлението на РП 

Златоград за отказ от образуване на досъдебно производство е отменено.  На 

18.10.2011г. преписката е изпратена на РУП Златоград за извършване на 

допълнителна проверка. Постъпила е в РП Златоград с извършена проверка  

на 15.11.2011г.  С постановление от 15.12.2011г. наблюдаващият прокурор 

отново е отказал да образува досъдебно производство. С писмо от 

05.01.2012г. преписката е изискана от ОП Смолян за извършване на проверка 
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и на същата дата е изпратена. На 06.01.2012г. срещу постановлението на РП 

Златоград е постъпила жалба, която на същата дата е изпратена на ОП 

Смолян за присъединяване към преписката. На 12.01.2012г. преписката е 

върната в РП Златоград от ОП Смолян, ведно с постановление от 

10.01.2012г., с което ОП Смолян е потвърдила постановлението на РП 

Златоград за отказ от образуване на досъдебно производство.  

Пр.пр. № 3/2011г., наблюдаващ прокурор Башева. Преписката е  

образувана в РП Златоград по постъпило на 04.01.2011г. уведомление от РУП 

Златоград за започнала на 01.01.2011г. проверка по повод постъпила жалба.  

Срокът на проверката е продължен с 20 дни, считано от 20.01.2011г.  

Преписката е постъпила в РП Златоград с извършена проверка на 18.02.2011г. 

С постановление от 08.03.2011г. наблюдаващият прокурор е отказал да 

образува досъдебно производство.  На 22.03.2011г. е постъпила жалба срещу 

постановлението, която на 24.03.2011г., заедно с преписката е изпратена по 

компетентност на ОП Смолян.  Преписката е върната в РП Златоград на 

04.04.2011г., ведно с постановление от 30.03.2011г. , с което е отменено 

постановлението на РП Златоград и са дадени указания. На 14.04.2011г. 

преписката е изпратена на РУП Златоград за извършване на допълнителна 

проверка. Върната е в РП Златоград на 16.05.2011г. С постановление от 

16.06.2011г. е отказано образуване на досъдебно производство. 

Пр.пр. № 238/2011г., наблюдаващ прокурор Метахчов. Преписката е 

образувана на 07.03.2011г. по постъпила в РП Златоград жалба. На 

09.03.2011г. е изпратена на РУП Златоград с постановление за възлагане на 

предварителна проверка.  Преписката е върната в РП Златоград на 

22.03.2011г. с извършена проверка. С постановление от 24.03.2011г. е 

отказано образуване на досъдебно производство. На 02.06.2011г. в РП 

Златоград е постъпила жалба срещу постановлението и на същата дата, 

заедно с преписката е изпратена по компетентност в ОП Смолян. На 

10.06.2011г. преписката е върната в РП Златоград с постановление от 

08.06.2011г. на ОП Смолян, с което постановлението на РП Златоград за отказ 

от образуване на досъдебно производство е потвърдено.  

 Бяха проверени също: пр.пр. № 107/2011г., наблюдаващ прокурор 

Метахчов; пр.пр. № 813/2010г., наблюдаващ прокурор Башева; пр.пр. № 

472/10г., прокурор Башева; 

 

Образуването, движението и приключването на всички проверени 

преписки, по които е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство е в установените срокове. Движението на преписките се 

проследи и по входящия дневник,  установи се, че записването е коректно. 

Преписи от постановленията се изпращат по следния начин: в рамките на 
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града – чрез призовкар, като връчването се оформя с разписка, която се 

прилага към преписката. При изпращане в друга община - с писмо, което се 

отнася в пощата и в разносната книга се поставя пощенско клеймо с дата и 

подпис на служителя. Постъпилите жалби срещу постановленията се 

администрират своевременно и се изпращат по компетентност. 

 

 

          IІІ.Проверка на организация по образуването и движението на 

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

ЗСВ 

 

Със Заповед № РД-14/10.06.2011г. административният ръководител на 

РП Златоград е разпоредил извършването на конкретни действия, в 

изпълнение на Инструкция за взаимодействие между ПРБ и МВР при 

разследване на две и повече досъдебни производства, образувани и водени 

срещу едно и също лице. 

 В изпълнение на писмо от 08.05.2012г. на заместника на главния 

прокурор Валери Първанов, е издадена Заповед № РД-13/11.05.2012г. на 

административния ръководител на РП Златоград, касаеща досъдебни 

производства, свързани с усвояването на средства по оперативните програми, 

финансирани от Европейския съюз. 

 

През първото полугодие на 2012г. в РП Златоград са наблюдавани  

общо 53 досъдебни, бързи и незабавни производства, от които образувани 

през проверявания период 37, образувани в предходни години 16.  

Решени от прокурор - 35, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на периода – 5. 

 През 2011г. в РП Златоград са наблюдавани  общо 128 досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които образувани през проверявания 

период  95, образувани в предходни години 33.  

Решени от прокурор - 122, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на 2011г. - 9. 

През 2010г. в РП Златоград са наблюдавани  общо 175 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 116, 

образувани в предходни години 59.  

Решени от прокурор - 160, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на 2010г. - 1. 
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Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК. 

 

За проверявания период, ДП изпратени на разследващия орган и ДП, 

по които прокурорът е извършил необходимите действия няма 

 

        През първото полугодие на 2012г. са наблюдавани 7 бързи и 3 

незабавни производства, като по всички разследването е приключило в срока 

по чл. 356, ал.5 от НПК. 

 През 2011г. са наблюдавани 25 бързи и 10 незабавни производства, като 

по всички разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК. 

 През 2010г. са наблюдавани 34 бързи и 7 незабавни производства, като 

по 41 от тях разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК, по 

2 от бързите производства е постановено разследването да се извърши по 

общия ред. 

  

Спрените наказателни производства в РП Златоград през първото 

полугодие на 2012г. - 1 срещу неизвестен извършител. 

Спрените наказателни производства в РП Златоград през 2011г. са 

общо 18, от които 15 срещу неизвестен извършител и 3 срещу известен 

извършител. 

Спрените наказателни производства в РП Златоград през 2010г. са 

общо 16, от които спрени срещу неизвестен извършител са 14, а спрени 

срещу известен извършител са 2. 

 

Възобновени наказателни производства през първото полугодие на 

2012г. - 10. От тях спрени срещу неизвестен извършител – 7, срещу известен 

извършител – 3. 

          Възобновени наказателни производства през 2011 са общо 20. От тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 18, срещу известен извършител – 2. 

Възобновени наказателни производства през 2010 г. са общо 16. От 

тях спрени срещу неизвестен извършител – 14, срещу известен извършител – 

2. 

 

Провериха се на случаен принцип спрени наказателни производства 

срещу известен извършител през 2010г., 2011г. и първото полугодие на 

2012г.:  

 

ДП № 149/2010г. по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. № 

448/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано на 04.07.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 
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чл.343б ал.1 от НК по реда на бързото производство. С постановление от 

12.07.2010г. на прокурор Нежко Метахчов е постановено разследването да се 

извърши по общия ред,тъй като след редовно призоваване лицето не се е 

явило за провеждане на действия по разследването.Своевременно са били 

предприети действия по неговото издирване, като впоследствие е обявен за 

общодържавно издирване. С постановление на прокурор Стела Юрчиева - 

Башева от 02.09.2010г. досъдебното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. В цитираното постановление се съдържа 

указание към водещия разследването периодично да се докладват резултатите 

от издирване. След спиране на производството са постъпвали необходимите 

справки от разследващия орган относно резултатите от издирването.  

ДП № 142/2001г. по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. № 

17/2001г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано срещу известен извършител за престъпление по чл.210 ал.1 т.5 

вр.чл.209 ал.1 от НК с постановление от 13.09.2001г. на прокурор Стела 

Юрчиева-Башева. С постановление на наблюдаващия прокурор от 

04.12.2001г. наказателното производство е било спряно на основание чл.239 

ал.1 т.1 вр.чл.22 ал.1 т.2 от НПК/отм./, като преди това лицето е било обявено 

за общодържавно издирване. В материалите по делото се съдържат справки 

относно резултатите от провеждането издирване. С постановление от 

03.12.2009г. делото е било възобновено, като са проведени процесуално-

следствени действия с оглед установяване местонахождението на лицето. 

Впоследствие , с постановление на прокурор Юрчиева-Башева от 04.01.2010г. 

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

вр.чл.25 т.2 от НПК. След спирането на производството са постъпвали 

необходимите справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването.  

ДП № 93/2011г. по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. № 

467/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

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

НК с постановление на РП Златоград от 04.07.2010г. Поради неявяване на 

редовно призоваване, лицето е било обявено за общодържавно издирване. С 

постановление на  прокурор Юрчиева-Башева от 23.08.2011г. досъдебното 

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

цитираното постановление се съдържа указание към водещия разследването 

периодично да се докладват резултатите от издирване.  

ДП № 107/2011г.  по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. 

№ 542/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано срещу известен извършител за престъпление по чл.194 ал.1 от НК 

с постановление на РП Златоград от 10.08.2011г. Проведено е щателно местно 
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издирване на лицето, след което е обявено за общодържавно издирване. С 

постановление на  прокурор Юрчиева-Башева от 13.10.2011г. досъдебното 

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

цитираното постановление се съдържа указание към водещия разследването 

на всеки три месеца да се докладват резултатите от издирване. След спиране 

на производството лицето не е намирано. 

ДП № 196/2011г.  по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. 

№ 603/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано срещу известен извършител за престъпление по чл.209 ал.1 от НК 

с постановление на РП Златоград от 20.10.2010г. Проведени са необходимите 

издирвателни мероприятия за установяване местонахождението на 

извършителя, след което същия  е обявен за общодържавно издирване. С 

постановление на  прокурор Юрчиева-Башева от 18.02.2011г. досъдебното 

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

цитираното постановление се съдържа указание към водещия разследването 

да бъде продължено  издирването на извършителя. Същият е намерен, делото 

е възобновено и му е било предявено обвинение по чл.209 ал.1 от НК. 

Впоследствие, след проведени действия по разследването и процесуално-

следствени действия, на 29.04.2011г. е постановено прекратяване на 

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

НПК. Постановлението не е обжалвано.  
              

  Извърши се проверка и на случайно избрани дела, по които 

наказателното производство е спряно срещу неизвестен извършител за 

2010г., 2011г. и първото шестмесечие на 2012г.: 
 

ДП № 195/2010г.  по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. 

№ 602/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано на 10.11.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.195 ал.1 т.2 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление от 

09.12.2010г. на прокурор Юрчиева-Башева наказателното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. Делото е изпратено в РУ 

Полиция гр.Златоград с указание да продължи издирването на извършителя, 

като на всеки 4 месеца да са уведомява РП Златоград за резултатите. В 

прокурорското дело се съдържат такива справки, които са постъпвали 

регулярно  от РУ Полиция.    

ДП № 135/2010г.  по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. 

№ 392/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано на 13.06.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.216 ал.1  от НК. С постановление от 12.08.2010г. на прокурор Нежко 
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Метахчов наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 

от НПК. Делото е изпратено в РУ Полиция гр.Златоград с указание да 

продължи издирването на извършителя, като на всеки 4 месеца да са 

уведомява РП Златоград за резултатите. В прокурорското дело се съдържат 

такива справки, които са постъпвали регулярно от РУ Полиция.  

ДП № 139/2010г.  по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. 

№ 404/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано  по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 16.06.2010г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от 

НК. С постановление от 11.08.2010г. на прокурор Нежко Метахчов 

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

Делото е изпратено в РУ Полиция гр.Златоград с указание да продължи 

издирването на извършителя, като на всеки 4 месеца да са уведомява РП 

Златоград за резултатите. В прокурорското дело се съдържат такива справки.    

ДП № 85/2011г.  по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. № 

405/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 30.05.2011г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195 ал.1 т.2 вр.чл.194 ал.1 от НК. С 

постановление от 26.07.2011г. на прокурор Нежко Метахчов наказателното 

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

изпратено в РУ Полиция гр.Златоград с указание да продължи издирването на 

извършителя, като на всеки 4 месеца да са уведомява РП Златоград за 

резултатите. В прокурорското дело се съдържат такива справки.    

ДП № 39/2011г.  по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. № 

351/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано на 05.05.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.209 ал.1 от НК. С постановление от 11.07.2011г. на прокурор Нежко 

Метахчов наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 

от НПК. Делото е изпратено в РУ Полиция гр.Златоград с указание да 

продължи издирването на извършителя, като на всеки 4 месеца да са 

уведомява РП Златоград за резултатите. В прокурорското дело се съдържат 

такива справки. 

ДП № 154/2012г.  по описа на РУ Полиция гр.Златоград, пр.пр.вх. 

№ 11/2012г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано на 09.01.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 16.02.2012г. на прокурор Нежко 

Метахчов наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 

от НПК. Делото е изпратено в РУ Полиция гр.Златоград с указание да 

продължи издирването на извършителя, като на всеки 4 месеца да са 
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уведомява РП Златоград за резултатите. В прокурорското дело се съдържат 

такива справки.  

        Бяха проверени и спрени досъдебни производство по описа на РП 

Златоград с номера: пр.пр. № 490/2011г. /ДП № 101/2011г. по описа на РУ 

Полиция гр.Златоград/; пр.пр. № 214/2011г. /ДП № 41/2011г. по описа на РУ 

Полиция гр.Златоград/; пр.пр. № 329/2010г. /ДП № 112/2010г. по описа на РУ 

Полиция гр.Златоград/.    

 

          От така проведената проверка е видно, че по спрените производства 

срещу известен и неизвестен извършител се прилагат необходимите справки 

от разследващия орган относно резултатите от издирване, съобразно 

Указание № И-55/08г. ,допълнено от 20.03.2009г. Контролът от страна на 

РП Златоград  над дейността на органите на МВР по спрени дела е на 

нужното ниво.  

 

През първото полугодие на 2012г. са прекратени общо 13 ДП, от тях 

обжалвани пред съда 3, които са потвърдени. Обжалвани пред горестоящите 

прокуратури няма. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - 

няма. Прекратени ДП поради изтекла давност – 8. 

През 2011г. са прекратени общо 36 ДП, от тях обжалвани пред съда 

няма. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - няма. Служебно 

отменени от  горестоящите прокуратури - няма. Прекратени ДП поради 

изтекла давност - 16. 

През 2010г. са прекратени общо 59 ДП, от тях обжалвани пред съда са 

2, които са потвърдени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури -2, които 

са   потвърдени. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - няма. 

Прекратени ДП поради изтекла давност – 31. 

 

Извърши се проверка на дела, по които наказателното производство е 

прекратено:  

 

ДП № 257/2010г. по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр.№ 

8/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е образувано 

с постановление на прокурор Юрчиева-Башева от 28.01.2010г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.323 ал.1 от НК. С постановление 

на прокурор Метахчов от 01.04.2010г. наказателното производство е 

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

Постановлението за прекратяване е изготвено в срок, посочени са 

изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички 

обстоятелства по делото. 
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ДП № 60/2009г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр.№ 

66/2009г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор Метахчов от 06.07.2009г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.296 ал.1 от НК. С постановление 

на прокурор Метахчов от 27.01.2010г. наказателното производство е 

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

Постановлението за прекратяване е изготвено в срок ,посочени са 

изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички 

обстоятелства по делото. 

ДП № 189/2010г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр.№ 

571/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор Юрчиева-Башева от 27.08.2010г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.296 ал.1 пр-ие 2 от НК. С 

постановление на наблюдаващия прокурор от 18.11.2010г. наказателното 

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

НПК. Постановлението за прекратяване е изготвено в срок, посочени са 

изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички 

обстоятелства по делото. 

ДП № 151/2010г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр. № 

454/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на  06.07.2010г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.127 ал.1 от НК.С постановление на 

наблюдаващия прокурор Юрчиева-Башева от 08.09.2010г. наказателното 

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

НПК. Постановлението за прекратяване е изготвено в срок, посочени са 

изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички 

обстоятелства по делото. 

ДП № 211/2010г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр. № 

658/2010г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор Метахчов от 16.11.2010г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.313 ал.1 от НК. С постановление 

на прокурор Метахчов от 31.03.2011г. наказателното производство е 

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

Постановлението за прекратяване е изготвено в срок, посочени са 

изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички 

обстоятелства по делото. 

ДП № 104/2011г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград,пр.пр. № 

408/2011г. по описа на РУП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор Метахчов от 01.08.2011г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.206 ал.1 от НК. С постановление 
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на прокурор Метахчов от 14.11.2011г. наказателното производство е 

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

Постановлението е изготвено в срок и е добре обосновано.   

ДП № 57/2011г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр. № 

271/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на  22.03.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК. С 

постановление на наблюдаващия прокурор Юрчиева-Башева от 19.05.2011г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е добре мотивирано и е 

изготвено в срок. 

ДП № 21/2011г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр. № 

146/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор Юрчиева-Башева от 18.02.2011г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.234 ал.1 от НК. С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 11.05.2011г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението за прекратяване е изготвено в 

срок ,посочени са изчерпателно събраните доказателства и са изяснени 

всички обстоятелства по делото. 

ДП № 86/2011г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр. № 

365/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор Юрчиева-Башева от 01.07.2011г. 

срещу известни извършители за престъпление по чл.216 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от 

НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 21.02.2012г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението за прекратяване е изготвено в 

срок, посочени са изчерпателно събраните доказателства и са изяснени 

всички обстоятелства по делото.  

ДП № 114/2011г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр. № 

427/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор Юрчиева-Башева от 07.09.2011г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.316 вр.чл.311 ал.1 от НК. 

С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 06.01.2012г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е обжалвано пред РС-Златоград, 

като с Определение № 52/31.01.2012г. постановлението за прекратяване е 

потвърдено. 

ДП № 148/2011г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр. № 

688/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 
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образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 29.10.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.234 ал.1 от НК. С постановление на 

прокурор Метахчов от 12.03.2012г. наказателното производство е прекратено 

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

прекратяване е изготвено в срок, посочени са изчерпателно събраните 

доказателства и са изяснени всички обстоятелства по делото. 

ДП № 99/2011г.  по описа на РУ-МВР гр.Златоград, пр.пр. № 

410/2011г. по описа на РП Златоград. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор Метахчов от 27.07.2011г. срещу 

известен извършител за престъпление по чл.129 ал.1 вр.ал.2 вр.чл.20 ал.2 от 

НК. С постановление на прокурор Метахчов от 23.12.2011г. наказателното 

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

НПК. Постановлението за прекратяване е обжалвано, като с Определение № 

41/20.01.2012г. РС Златоград отменя цитираното постановление. Срещу 

определението на РС е изготвен протест  от прокурор Метахчов пред ОС - 

Смолян. Окръжният съд е отменил определението на РС, като е потвърдил 

постановлението за прекратяване на наказателното производство.  

 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изготвят в срок. В тях се  посочват изчерпателно събраните по делото 

доказателства. От проверката по конкретни дела, от относително малкия 

брой обжалвани постановления за прекратяване на наказателното 

производство, както и от факта, че всички са потвърдени, може да се 

направи извода, че прокурорите от РП Златоград пристъпват към 

прекратяване на наказателното производство след извършване на всички 

необходими процесуално-следствени действия и след задълбочено и пълно 

изясняване на фактическата обстановка по делото.  

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства: 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за първото полугодие на 2012г.  - общо 15. Всички са 

уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за първото полугодие на 2012г. - общо 7. 

Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по -
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горестоящата прокуратура за първото полугодие на 2012г. - общо 1, 

което е уважено. 

  

         Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за 2011г. - общ брой 44, от които 1 не е уважено.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2011г. - общ брой 15. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура за 2011г. - общ брой 5. Всички са уважени. 

 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за 2010г. - общ брой 41. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2010г. - общ брой 5. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура за 2010г. - общ брой 16. Всички са уважени. 

 

 През проверявания период всички направени искания от 

наблюдаващите прокурори за продължаване срока на разследване са 

уважени. При проверката на конкретни досъдебни производства се 

установи, че исканията за удължаване на срока на разследване до 

административния ръководител на съответната прокуратура и до 

ръководителя на горестоящата прокуратура се  изготвят съобразно 

изискванията на НПК, в указания срок. 

 

Наказателни производства на специален надзор. 

През проверявания период има едно дело на специален надзор, решено 

през 2010г.- ДП № 13/2009г. по описа на ОСлО при ОП Смолян. Делото е 

образувано на 05.11.2009г. срещу държавен служител в РУП Златоград, УП 

Неделино, за престъпление по чл. 313, ал.2 във вр. с ал.1 от 

НК.Разследването по делото е приключило на 18.12.2009г. и с постановление 

от 14.01.2010г. наказателното производство е прекратено. 
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Към момента на проверката прокурорите от РП Златоград наблюдават 

12 досъдебни производства, от които 6 наблюдава прокурор Башева и 6 

прокурор Метахчов.  

Бяха изискани и проверени двете дела на производство, образувани 

преди 30.06.2012г. : 

ДП  № 7/2012г. по описа на СлО при ОП Смолян,  /пр.пр. 121/2012г. 

по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Башева. С 

постановление от 10.05.2012г. на наблюдаващия прокурор е образувано ДП 

срещу известни лица за престъпление по чл. 311 и чл. 212 от НК. На същата 

дата е изготвено предложение до ОП Смолян за възлагане разследването на 

следовател от ОСлО при ОП Смолян, което е уважено. На 28.06.2012г. в РП 

Златоград е постъпило искане за удължаване срока на разследване, ведно с 

план за разследването. С писмо от 29.06.2012г. искането е уважено, като 

срокът е удължен с два месеца, считано от 11.07.2012г. На 28.08.2012г. е 

входирано ново искане за удължаване на срока, ведно с план за разследване 

по досъдебното производство. Направено е подробно описание на 

извършените до момента ПСД и тези, което предстои да бъде извършено. С 

писмо от 28.08.2012г. срокът е удължен с 2 м., считано от 11.09.2012г. 

ДП № 32/2012г. по описа на ОСлО при ОП Смолян, /пр.пр. 

631/2011г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Метахчов. С 

постановление от 22.05.2012г. е образувано ДП  срещу известен извършител 

за престъпление по чл. 220, ал.1 от НК. Разследването е възложено на 

следовател от ОСлО при ОП Смолян с постановление за възлагане на 

разследване от 28.05.2012г. на ОП Смолян. Срокът е удължаван двукратно, 

като последно е удължен с 2 месеца, считано от 23.09.2012г. Към делото са 

приложени календарни планове. 

 

От проверката на делата се установи, че разследването по тях е в 

законоустановения или удължен срок.  

      В РП Златоград 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. 

     По проверените досъдебни производства се установи и спазване 

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

законоустановените  срокове. 
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ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

През първото полугодие на 2012г. са внесени в съда 16 обвинителни 

акта. От тях, по образувани ДП през проверявания период - 13, по образувани 

ДП в предходни години - 3.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове няма 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 23. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -15, от тях протестирани- няма 

- Оправдателни присъди по общия ред няма 

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

НПК/ - 1, от тях протестирани няма 

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

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 8 

 

През 2011г. са внесени в съда 50 обвинителни акта. От тях, по 

образувани ДП през проверявания период - 45, по образувани ДП в предходни 

години - 5.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове няма 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 54. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 45, от тях протестирани- няма 

- Оправдателни присъди по общия ред няма 

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

НПК/ - 1, от тях протестирани няма 

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

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 9 

 

През 2010г. са внесени в съда 58 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период - 55, по образувани ДП в предходни 

години - 3.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове няма 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 49. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 38, 

- Оправдателни присъди по общия ред -1, протестирана и протеста не 

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

НПК/ - 1, от тях протестирани - няма. 
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- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 9 

 

През целия проверяван период няма върнати от съда дела. 

Постановена е само една оправдателна присъда, по внесен обвинителен акт, 

която беше проверена:  

ПД № 29/2010г. /ДП № 115/2010г. по описа на РУП Златоград, пр.пр. 

№ 239/209г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Башева. 

Делото е постъпило в РП Златоград, след извършване на разследването, на 

16.08.2010г.  Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по 

чл. 310, ал.1, пр.1 вр. с чл. 308, ал.1 от НК. На 16.09.2010г. делото е внесено в 

съда. С присъда от 07.12.2010г. по НОХД № 135/10г. по описа на РС 

Златоград подсъдимата е призната за невиновна и е оправдана по 

обвинението, за което е предадена на съд. Срещу тази присъда е изготвен 

мотивиран протест от наблюдаващия прокурор, който е внесен в РС 

Златоград на 21.12.2010г. С решение от 06.04.2011г. по ВНОХД № 21/11г. ОС 

Смолян е потвърдил присъдата на РС Златоград. 

 

Със Заповед № РД-9/02.04.2012г., в изпълнение на Указание изх. № 

154/28.03.2012г. на главния прокурор на Република България в РП Златоград 

е въведен Регистър на постановените оправдателни присъди и на върнатите 

от съда дела за доразследване. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са изготвени 

обвинителни актове през проверявания период. Движението им се проследи 

по материалите по прокурорските дела, Книгата за обвинителните актове и 

Входящия дневник. 

 

ПД № 3/2012г. /ДП №42/2011г. по описа на РУП Полиция, пр.пр.    

№ 219/2011г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор 

Метахчов.  Делото е постъпило в РП Златоград, след приключване на 

разследването, на  25.01.2012г. Изготвен е обвинителен акт срещу три лица за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.2 и 4 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

На 02.02.2012г. делото е внесено в РС Златоград. С присъда от 05.03.2012г. по 

НОХД № 14/2012г. подсъдимите са признати за виновни. Препис от 

присъдата е получен в РП Златоград на 21.02.2012г.   

ПД № 4/2012г. /ДП № 16/2012г. по описа на РУП Златоград, пр.пр. 

№ 71/2012г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Метахчов. 
Делото е постъпило в РП Златоград, след приключване на разследването, на 
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07.02.2012г. Изготвен е обвинителен акт  срещу едно лице за престъпление по 

чл. 345 от НК. Делото е внесено в РС Златоград на 07.02.2012г. С присъда от 

14.02.2012г. по НОХД № 16/2012г. подсъдимият е признат за виновен. 

Препис от присъдата, с отбелязване, че същата е влязла в сила на 29.02.2012г., 

е получен в РП Златоград на 01.03.2012г.  

ПД 16/2012г. /ДП № 8/2012г. по описа на РУП Златоград, пр.пр.           

№ 794/2011г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Башева. 

Делото е постъпило в РП Златоград, след приключване на разследването, на 

07.05.2012г.  Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по 

чл. 235, ал. 6 вр. с ал. 1 от НК. Делото е внесено в РС Златоград на 

10.05.2012г. С присъда от 04.06.2012г. по НОХД № 49/2012г. подсъдимата е 

призната за виновна. Препис от присъдата, с отбелязване, че същата е влязла 

в сила на 19.06.2012г., е получен в РП Златоград на 20.06.2012г. 

ПД № 12/2012г. /БП № 38/2012г.по описа на РУП Златоград, пр.пр. 

№ 193/2012г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор  Башева. 
Делото е постъпило в РП Златоград, след приключване на разследването, на 

04.04.2012г. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по 

чл. 343б, ал.1 от НК. Делото е внесено  в РС Златоград на 04.04.2012г. С 

определение от 09.04.2012г. по НОХД № 39/2012г. е одобрено постигнато 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 384, вр. с чл. 381 НПК, с 

което подсъдимият е признат за виновен. Препис от протоколното 

определение е получено в РП Златоград на 10.04.2012г.  

ПД № 13/2011г. /ДП № 179/2010г. по описа на РУП Златоград, пр.пр.  

№ 522/2010г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор 

Метахчов. Делото е постъпило в РП Златоград, след приключване на 

разследването, на 14.03.2011г. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице 

за престъпление по чл. 309, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Делото е внесено в 

РС Златоград на 12.04.2011г. С присъда от 28.09.2011г. по НОХД № 56/2011г. 

подсъдимият е признат за виновен. Препис от присъдата, с отбелязване, че 

същата е влязла в сила на 13.10.2011г., е получен в РП Златоград на 

14.10.2011г. 

Бяха проверени също: ПД № 20/2011г. /ДП № 222/2010г. по описа на 

РУП Златоград, пр.пр. № 280/2011г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ 

прокурор  Башева; ПД № 10/2012г. /ДП № 9/2012г. по описа на РУП 

Златоград, пр.пр.№ 49/2012г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ 

прокурор Метахчов; ПД № 198/2011г. /ДП 49/11г. по описа на РУП 

Златоград, пр.пр. № 248/2011г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ 

прокурор Башева; ПД № 18/2010г. /ДП 15/2010г. по описа на РУП Златоград, 

пр.пр. № 188/2010г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор 

Метахчов; ПД № 178/2010г. /БП № 91/2010г. по описа на РУП Златоград, 
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пр.пр. 251/2010г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор 

Метахчов; ПД № 58/2010г. /ДП № 242/2010г. по описа на РУП Златоград, 

пр.пр. № 741/2010г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор 

Башева; ПД № 1482011г. /БП № 738/2011г. по описа на РУП Златоград, пр.пр. 

№ 329/2011г. по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Башева. 

 

Обвинителните актове се изготвят в срока по чл. 242, ал.3 от НПК.  

Прокурорските дела се комплектоват с всички необходими материали, 

касаещи наказателното производство в съдебната му фаза. Към тях се 

прилагат формулярите за начина на приключване на делото, 

разпорежданията на съда, протоколи от проведените съдебни заседания, 

призовки, разписки за връчване на обвинителните актове, преписи от 

съдебните актове, както и писмата, с които актът на съда е изпратен в 

прокуратурата, с отбелязване на датата на влизането му в сила. Книгата 

за обвинителните актове се води точно и пълно, с отбелязвания във всички 

графи. Записванията във входящия дневник кореспондират с материалите 

по прокурорското дело. 

 

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през  първото полугодие на 2012г.  - общо 3, като 

всичките са одобрени.              

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/, през  2011г.  - общо 7, като всичките са 

одобрени. 

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/, през  2010г.  - общо 12, като всичките са 

одобрени. 

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

        ДП № 72/2010г. по описа на РУП Златоград, /пр.пр. № 102/2009г. по 

описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Башева. Делото е 

постъпило в РП Златоград на 05.02.2010г. Изготвено е споразумение, с което 

обвиняемият се признава за виновен  за извършено престъпление по чл. 313, 

ал.2, вр. с ал.1 от НК. Споразумението , ведно с досъдебното производство, е 

изпратено в РС Златоград на 26.02.2010г. С протоколно определение от 

08.03.2010г. по НОХД 30/2010г. съдът е одобрил постигнатото споразумение.  
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  БП № 115/2010г. по описа на РУП Златоград, /пр.пр. № 335/2010г.по 

описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Метахчов. Делото е 

постъпило в РП Златоград на 26.05.2010г. Изготвено е споразумение,  с което 

обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 343б, 

ал.1от НК. Споразумението, ведно с досъдебното производство е изпратено в 

РС Златоград на 26.05.2010г. С протоколно определение от същата дата по 

НОХД № 82/2010г. съдът е одобрил постигнатото споразумение.  

 ДП № 256/2010г. по описа на РУП Златоград, /пр.пр. № 715/2009г. 

по описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Метахчов. Делото е 

постъпило в РП Златоград на 10.03.2010г. Изготвено е споразумение,  с което 

обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 129, 

ал.1, вр.ал.2, вр.чл.63,ал.1,т.4 от НК. Споразумението, ведно с досъдебното 

производство е изпратено в РС Златоград на 22.03.2010г. С протоколно 

определение от 31.03.2010г. по НОХД  № 40/2010г. съдът е одобрил 

постигнатото споразумение.  

БП № 70/2011г. по описа на РУП Златоград, /пр.пр. № 327/2011г. по 

описа на РП Златоград/, наблюдаващ прокурор Башева. Делото е 

постъпило в РП Златоград на 18.04.2011г. Изготвено е споразумение,  с което 

обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.343б, 

ал.1 от НК. Споразумението, ведно с досъдебното производство е изпратено в 

РС Златоград на 18.04.2011г. С протоколно определение от 18.04.2011 по 

НОХД  № 60/2011г. съдът е одобрил постигнатото споразумение.  

Проверени бяха още: ДП № 34/2011г.,/пр.№ 193/2011г., наблюдаващ 

прокурор Башева/; ДП № 2/2011г.,/пр.№ 156/2011г.  наблюдаващ прокурор 

Метахчов/; БП № 79/2011г.,/пр.пр. № 380/2011г., наблюдаващ прокурор 

Метахчов/.  

Споразуменията се изготвят и делата се внасят в съда в 

законоустановения едномесечен срок след постъпване на делото в 

прокуратурата. В прокурорското дело се прилагат  споразуменията, както 

и преписите от определенията на съда, с които същите са одобрени. На 

корицата на делото се отбелязват подробни данни за движението на 

делото от внасянето му в съда до постановяване на съдебния акт. Книгата 

за споразуменията се води редовно, записванията в нея отразяват точно и 

пълно движението по делата. 

 

          ВНЕСЕНИ през първото полугодие на 2012г. в съда предложения 

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

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

общо 1. 

          Брой решени от съда - 2, от тях: 
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         - уважени   предложения   на   прокуратурата- 2,  оправдани-няма   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи - няма 

         - върнати от съда предложения - няма. 

         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 10. 

          Брой решени от съда - 12 , от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата- 11,  оправдани-няма   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи -  няма. 

         - върнати от съда предложения - 1. 

         ВНЕСЕНИ през второто полугодие на 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 

14. 

         Брой решени от съда - 12 , от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата - 10,  оправдани-2   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи -  няма. 

         -  върнати от съда предложения - няма. 

 

         На случаен принцип бяха проверени внесени 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: НП № 

113/2011г. по описа на РУП-Златоград, /пр.№ 541/2011г. по описа на РП 

Златоград, наблюдаващ прокурор прокурор Башева/; БП № 151/2011г. по 

описа на РУП-Златоград, /пр.пр. № 766/2011г. по описа на РП Златоград, 

наблюдаващ прокурор Башева/; ДП № 226/2010г. по описа на РУП – 

Златоград, /пр. пр. № 604/2010г. по описа на РП Златоград, наблюдаващ 

прокурор Метахчов/; ДП № 134/2011г. по описа на РУП-Златоград, /пр. пр. № 

634/2011г. , наблюдаващ прокурор Метахчов/; ДП № 79/2010г. по описа на 

РУП-Златоград, /пр. пр. № 197/2010г., наблюдаващ прокурор Метахчов/; БП 

№ 221/2010г. по описа на РУП-Златоград, /пр. пр. № 681/2010г. по описа на 

РП Златоград, наблюдаващ прокурор Метахчов/; ДП № 136/2010г. по описа 

на РУП-Златоград, /пр. пр. № 393/2010г.по описа на РП Златоград, 

наблюдаващ  прокурор Башева; ДП № 247/2010г. по описа на РУП-Златоград, 

/пр. пр. № 753/2010г. по описа на РП Златоград, наблюдаващ прокурор 

Башева/. 
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 От проверката се установи, че се спазва едномесечният срок от 

постъпване на делото в прокуратурата до изготвяне на постановлението и 

внасяне на делото в съда. Към прокурорското дело се прилага препис от 

решението на съда. На корицата на делото се отбелязват подробни данни 

за движението на делото от внасянето му в съда до постановяване на 

съдебния акт. 

 Бяха проверени и двете дела, с внесени в съда предложения по реда на 

чл.375 НПК, по които подсъдимите са оправдани: 

ДП № 179/2009г. по описа на РУП-Златоград, пр.№ 480/2009г. по 

описа на РП Златоград, наблюдаващ  прокурор Метахчов. Делото е 

постъпила в РП Златоград на 08.12.2009г. Изготвено е постановление по реда 

на чл.375 НПК за освобождаване  от наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание при условията на чл.78а НК, което заедно с 

делото е внесено в РС Златоград на 08.01.2010г. С решение от 08.02.2010г. по 

НАХД № 6/2010г.  съдът е признал подсъдимата за виновна за престъпление 

по чл.313,ал.1 НК, като на основание чл.78а я е освободил от наказателна 

отговорност и е наложил административно наказание „глоба”. Решението е 

обжалвано и с решение от 12.04.2010г. по ВНАХД № 38/2010г.  ОС Смолян е 

отменил решението на РС Златоград и вместо това е признал подсъдимата за 

невиновна, като я оправдал по повдигнатото й обвинение. 

ДП № 166/2009г. по описа на РУП-Златоград, пр. пр.№ 445/2009г. по 

описа на РП Златоград, наблюдаващ прокурор Метахчов. Делото е 

постъпило в прокуратурата на 16.12.2009г. Изготвено е постановление по 

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

налагане на административно наказание при условията на  чл.78а НК, което 

заедно с делото е внесено в РС Златоград на 15.01.2010г. С решение от 

17.02.2010г. по НАХД № 8/2010г. подсъдимият е признат за невиновен. 

Решението е протестирано от наблюдаващия прокурор пред ОС Смолян, 

който с решение от 29.04.2010г. по ВНАХД № 46/2010г.  е потвърдил 

решението на РС Златоград, като го е отменил само в частта му за разноските. 

 

         2.Организация по изпълнение на наказанията 

 

През първото полугодие на 2012г. са приведени в изпълнение 19 

присъди. Неприведени присъди в срок – няма. Няма отлагания на 

изпълнението на наказанието. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 41 присъди. Неприведени 

присъди в срок – няма. Няма отлагания на изпълнението на наказанието. 
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През 2010г. са приведени в изпълнение 49 присъди, като неприведени 

присъди в срок и отлагания на изпълнението на наказанието няма. 

         Изпълнението на наказанията се проследи по материалите по 

присъдните преписки, Книгата за изпълнение на присъдите и Азбучника на 

осъдените лица. На случаен принцип бяха проверени следните присъдни 

преписки: 

 Присъдна преписка Р-40/2011г. по описа на РП Златоград. С 

протоколно определение от 20.07.2011г. по НОХД № 154/2011г. по описа на 

РС Айтос е одобрено споразумение, с което подсъдимият е признат за 

виновен и му е наложено наказание от 1 година лишаване от свобода. 

Определението е изпратено по компетентност на РП Смолян, където е 

получено на 29.08.2011г. На същата дата РП Смолян  е препратила 

определението по компетентност на РП Златоград, където е получено на 

31.08.2011г. На 01.09.2011г. РП Златоград е изпратила препис от 

определението до началника на ОЗ „Охрана” гр.Смолян при ГД”Охрана” към 

МП.  С писмо от 12.09.2011г. РП Златоград е уведомена, че лицето е 

задържано на 08.09.2011г. и на 09.09.2011г. е приведено в затвора в гр. 

Пловдив. С писмо от 15.09.2011 РП-Златоград е уведомила РП Айтос.  

Присъдна преписка Р-41/2011г. по описа на РП Златоград. С 

протоколно определение от 02.09.2011г. РС Златоград по НОХД № 87/2011г. 

е одобрил споразумение, с което подсъдимият е признат за виновен и му е 

наложено наказание лишаване от свобода.  Препис от определението е 

получен в РП Златоград на 03.09.2011г. На същата дата е изпратен за 

изпълнение на началника на ОЗ „Охрана” гр.Смолян. С писмо от 11.09.2011г. 

РП Златоград е уведомена, че лицето е задържано на 09.09.2011г. и на 14.09. 

2011г. е приведено в затвора в гр. Пловдив. С писмо от 19.09.2011г. РП 

Златоград е уведомила РС Златоград за началото на  изпълнение на 

наказанието. С писмо от 08.05.2012г. РП Златоград е уведомила РС Златоград, 

че на 04.05.2012г. е изтърпяно наказанието. 

         Този надзор се изпълнява от районния прокурор Башева. Извършва се 

ежемесечна проверка на книгата за изпълнение на присъдите. Същата се води 

редовно и се попълват всички графи. Присъдните преписки се комплектоват с 

всички необходими документи. 

През проверявания период дейността на РП  Златоград 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. 

Присъдните преписки съдържат всички необходими материали, подредени в 

хронологичен ред.  
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Води се редовно Книгата за изпълнение на присъдите от определен 

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

 

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

през първото полугодие на 2012г. – общо 4, 

- предявени граждански искове от прокурор- няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор- няма  

граждански дела с участие на прокурор през 2011г. – общо 2, 

- предявени граждански искове от прокурор- няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор- няма 

граждански дела с участие на прокурор през 2010г. – общо 3, 

- предявени граждански искове от прокурор- няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор- няма  

  

4. Състояние и организация на дейността по надзора за законност. 

 

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

полугодие на 2012г.: – по общо 55 преписки,  за 2011г. – по общо 90 

преписки, за 2010г. – по общо 53 преписки,  като данните сочат  известно 

увеличение. Извършените проверки са, както инициирани от прокурор по 

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

организации. По-голямата част от тези преписки, касаят проверени материали 

на Общински съвети-Златоград и Неделино. Образуват се въз основа на 

постъпили протоколи от заседания на Общинските съвети, придружени с 

решения. По тях прокурорът се произнася с резолюция с дата, относно 

законосъобразността на решението. В резултат на тези проверки не са 

констатирани незаконосъобразни решения и не са изготвени предложения на 

основание чл. 145, ал.1, т. 6 от ЗСВ и протести. 

Извършвани са също проверки, в изпълнение на включени в Плана на 

РП Златоград задачи, проверки на законосъобразността на актове и действия 

на административни органи, както и проверки по указания и разпореждания 

на други органи на съдебната власт. При констатирани нарушения са 

изготвяни предложения на основание чл. 145,ал.1,т.6 от ЗСВ. 
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 През проверявания период всички планови задачи, включени в плана на 

РП Златоград и разпоредените проверки от  ВАП, АП Пловдив и ОП Смолян 

са осъществени. Дейността по този надзор е на много добро ниво.  

  

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

ИЗВОДИ: 

 

         Деловодните книги регистри и дневници в Районна прокуратура  

Златоград 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.  

 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.  

При дейността по извършените проверки по преписки,  прокурорите 

при РП Златоград са  спазвали Указание № 281/08.12.2006г. на Главния 

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

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на 

досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по 

компетентност. 

По спрените производства срещу известен и неизвестен извършител 

се прилагат необходимите справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирване, съобразно Указание № И-55/08г., допълнено от 

20.03.2009г. Контролът от страна на РП Златоград над дейността на 

органите на МВР по спрени дела е на нужното ниво.  

От проверката по конкретни дела, от относително малкия брой 

обжалвани постановления за прекратяване на наказателното производство, 

както и от факта, че всички са потвърдени, може да се направи извода, че 

прокурорите от РП Златоград пристъпват към прекратяване на 

наказателното производство след извършване на всички необходими 

процесуално-следствени действия и след задълбочено и пълно изясняване на 

фактическата обстановка по делото.  
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 В РП Златоград 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. По 

проверените досъдебни производства се установи и спазване разпоредбите 

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

законоустановените  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 Златоград и 

отговарят на изискванията на НПК. Прокурорските дела се комплектоват с 

всички необходими материали, касаещи наказателното производство в 

съдебната му фаза. За доброто качество на внесените актове в съда 

свидетелстват незначителният брой оправдателни присъди и липсата на 

върнати от съда дела през целия проверяван период. 

         През проверявания период дейността на РП Златоград по изпълнение 

на присъдите и другите принудителни мерки е осъществявана при добра 

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

    Състоянието и организацията на дейността по надзора за законност 

е на много добро ниво. 

 

 

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

необходимо да даде следните    

 

  ПРЕПОРЪКИ: 

 

 Административният ръководител – районен прокурор на РП -

Златоград 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 Златоград за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 

          Административният ръководител да запознае прокурорите от РП 

Златоград с резултатите от извършената планова проверка.  
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На основание чл.58,ал.3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок 

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

бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

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

Районна прокуратура Златоград да предприеме в едномесечен срок от 

получаване на настоящия Акт необходимите действия от негова 

компетентност за изпълнение на дадените препоръки, като на основание 

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

резултата от тях. 

 

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

 

Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България, за сведение.   

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура Смолян, за сведение . 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура  Пловдив за сведение  

                 

                     

         ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

         1. Заповед № ПП-01-76/21.09.2012г. 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 


