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

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

78/21.09.2012г. 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 Чепеларе 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 Чепеларе за 

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

Чепеларе 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 
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 - от тях работили през проверявания период - през 2010г. и от 

01.01.2011г. до 17.10.2011г. са работили 2 прокурори. След 17.10.2011г. в РП 

Чепеларе работи само 1 прокурор - Вихра Къдринска; 

 

           Незаети щатни бройки за прокурори - 1. 

 Втори прокурор се командирова в РП Чепеларе само при 

продължително отсъствие на прокурор Къдринска. Наличието на 

незапълнен щат затруднява значително работата на прокуратурата, 

особено при даване на дежурство и при отвод или самоотвод на 

единствения прокурор.  

 

Администрация - общ брой служители – 3 до 29.03.2012г. След тази 

дата конкретно заетите длъжности са 2. 

 

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  

- изходящ дневник 

- описна книга на ДП 

- описна книга на обвинителните актове 

- описна книга на споразуменията 

- книга за присъдите 

- книга за веществените доказателства 

- азбучник за осъдените лица 

- разносна книга 

- азбучник на лицата,срещу които е образувано НП 

- дневник за опис на веществени доказателства по ДП,разследвани от 

прокурор 

 

        Водени по указание на ВКП:    

- дневник на преписките с възложени от прокурора предварителни 

проверки на органите на МВР 

- описна книга за предявени от прокурора граждански искове 
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по дела за престъпления,с които са нанесени имуществени вреди на 

държавата или Общината 

- дневник за служебни защитници по сл.дела 

- регистър за вземане и прилагане на мерки за защита на свидетел 

- регистър за лица,спрямо които е прилагана разпоредбата на чл.183ал.З       

от НК 

- дневник за участие на прокурора по граждански дела 

- дневник на спрените ДП срещу Н.И. 

- дневник на спрените ДП срещу И.И. 

- книга за принудително настаняване на лечение 

- книга за задържаните лица 

- дневник за регистриране на паралелни НП 

- дневник за положен извънреден труд 

- регистър за дисциплинарни производства и предприетите по чл.327 от   

  ЗСВ мерки срещу магистрати 

- дневник-тетрадка за взети мерки по чл.72 НПК 

- регистър за лица,срещу които има образувани и водени две и повече 

НП 

 -регистър за постановени оправдателни присъди, влезли в сила и   

            върнати от съда дела 

 -касова книга 

 -главна книга 

  -книга за ДМА 

 

 Водени по собствена преценка:             

-книга за завеждане на административни дела 

          -описна книга на прекратените по чл.78 а НК дела и внесени   

           в съда 

- описна книга на обжалвани преписки и ДП 

- описна книга за внесени искания в съда за одобрение на     

  претърсвания,обиски и изземване 

 

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

електронен носител няма водени книги. 

 

 

 Воденето на книгите, регистрите и дневниците се проследи при 

извършената проверка по движението на конкретни преписки и дела.  

При предходната планова проверка е отправена препоръка до 

административния ръководител на РП Чепеларе да създаде организация за 
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пълно отразяване на задължителната и необходима информация при 

воденето на книгите и регистрите. С писмо от 18.02.2010г. 

административният ръководител - прокурор Пешинска е уведомила ИВСС, 

че е създадена необходимата организация всяко движение по преписката, 

включително и служебните проверки и писмата, с които от ОП Смолян се 

изискват преписките, да се отразяват във входящия дневник.  

При настоящата проверка на преписките и делата се установи, че 

входящия дневник не съдържа в цялост необходимата информация. 

Записванията в него отразяват движението на преписката до момента на 

образуването на досъдебно производство. Последващото движение на 

делото в досъдебната и съдебната фаза не се регистрира във входящия 

дневник. След образуването на досъдебното производство постъпилите 

материали по преписката се отразяват единствено в УИС. Това,от една 

страна е в нарушение на ПОДАПРБ и Инструкцията за деловодната 

дейност и документооборота в прокуратурата на Република България, а от 

друга страна прави невъзможно проследяването на цялостното движение 

на делото. 

 

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 главния 

прокурор на Република България. 

 

          ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

 правни програми – СИЕЛА и АПИС 

           деловодни програми – УИС, предоставена от ВКП. 

 

         АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата. 

 

 Дейността на прокуратурата се отчита чрез изготвяне и изпращане на 

тримесечни и шестмесечни справки, анализи и доклади, чиито вид, 

периодичност и съдържание се определят от ВКП и ОП Смолян. 

 Провеждат се периодично работни съвещания с органите на МВР и 

разследващите органи. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

           В РП-Чепеларе няма специално помещение,в което да се съхраняват 
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веществени доказателства. Използва се помещението за архива. За 

съхранението на веществените доказателства отговаря административния 

секретар. 

         Веществените доказателства по досъдебни производства се приемат от 

разследващия орган и се предават в съда с приемо-предавателни протоколи, 

които се прилагат към съответните досъдебни производства.  

 При проверката се установи,че връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършват съобразно изискванията на 

чл.105-107 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 

 

На основание Заповед №29/01.10.07 г. на районния прокурор при РП 

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

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

бил въведен за работа софтуерния продукт „Law Choice”, считано от 

15.10.07г. и е регламентиран реда, по който да бъдат разпределяни 

преписките и делата между прокурорите в РП Чепеларе, при спазване на 

случайния принцип. Със Заповед № 36/17.10.2011г. на районния прокурор е 

разпоредено този принцип да не се прилага до заемането на втората щатна 

бройка за прокурор. 

 

5.Заповеди и разпореждания  на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата за първото полугодие на  2012г.-

34. 

 - по указание на Главния прокурор - 11 

   - по собствена преценка -2 

  

 Проверени бяха всички актове на разпореждане, издадени през 

проверявания период и свързани с ръководството на дейността на 

прокуратурата. Установи се, че  същите са своевременни, създадена е 

необходимата организация по връчването им. 
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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 проверявания период ревизии и тематични проверки на РП Чепеларе. От 

анализа на предоставената информация се установи следното: 

           В изпълнение  на Заповед № РД-04-44/30.05.2011г. на окръжния 

прокурор на Смолян е извършена  комплексна ревизия за дейността на РП 

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

констатирани някои пропуски в дейността на РП Чепеларе и са дадени 

съответните препоръки. 

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 Чепеларе 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 

приключила с препоръки за отстраняване на констатирани дребни пропуски.  

 

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. – 101 

/през 2011г. са 203, а през 2010г. са 193/.От тях през първото полугодие на 

2012г. 

- новообразувани - 79; 

- образувани в предходни периоди - 22; 

2.  РЕШЕНИ – през първото полугодие на 2012г. - общо 74 /през 2011г. са 

184, а през 2010г. са 172/. От тях:  

 2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство 

през първото полугодие на 2012г. общ брой – 14 /през 2011г. - 41, а през 

2010г. - 105/.  От тях: обжалвани през първото полугодие на 2012г.- няма, 
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през 2011г. обжалвани - 13, от които 9 са потвърдени и през 2010г. обжалвани  

са 6,от които 4 са потвърдени. 

 2.2.Образувани досъдебни производства: през първото полугодие на 

2012г. - общо 22, през 2011г. - 32, а през 2010г. - 47. 

 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 8, през 2011г. - 26 и 

през 2010г. - 20. 

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

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

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

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

2012г. са общо 5, през 2011г. - 9 и през 2010г. - 23. 

 2.5.Преписки, изпратени за предварителна проверка – през първото 

полугодие на 2012г. са общо 44, а през 2011г. – 93 и през 2010г. - 83. 

 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. 

 

  На случаен принцип бяха проверени преписки, по които са възложени 

предварителни проверки: 

 

-Пр.пр. № 300/2012г., наблюдаващ прокурор Къдринска. Преписката 

е образувана на 17.07.2012г.  въз основа на постъпила в РП Чепеларе жалба. С 

писмо от 18.07.2012г. е възложено извършването на предварителна проверка 

на РУП Чепеларе, като е определен срок от 2 месеца. С писмо от 19.07.2012г. 

РП Чепеларе е уведомена на кого е възложена проверката в РУП. С писмо от 

21.09.2012г. е поискано удължаване срока на проверката. В писмото е 

посочено какви  действия са извършени до момента и какво предстои да се 

извърши. С  писмо от 24.09.2012г. срокът на проверката е удължен с 20 дни, 

считано от 19.09.2012г.  

-Пр.пр. № 191/2012г., наблюдаващ прокурор Къдринска. Преписката 

е образувана на 02.05.2012г. по повод постъпила в РП Чепеларе жалба. С 

писмо от 8.05.2012г. е възложено извършването на предварителна проверка 

на РУП Чепеларе, като е определен срок от 2 месеца. На 01.08.2012г. е 
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изпратено писмо до РУП Чепеларе, в което е указано незабавно да бъде 

изпратен отговор за резултата от проверката, тъй като срокът за 

извършването и е изтекъл на 08.07.2012г. С писмо от 09.08.2012г. е поискано 

удължаване срока на проверката, поради възникнали трудности при 

установяване на лицето по преписката. С писмо от 31.08.2012г. срокът на 

проверката е продължен с 60 дни, считано от 08.07.2012г.  С писмо от 

21.09.2012г. е изискана преписката, поради изтичане на продължения срок на 

08.09.2012г.  

Бяха проверени още: пр.пр. № 379/2012г.; пр.пр. № 383/2012г.; пр.пр. № 

456/2012г.  

Възлагането на предварителни проверки и допълнителни такива е в 

съответствие с ИППП. Като цяло се спазват указаните от наблюдаващия 

прокурор срокове за извършване на проверките. 

Със Заповед № 1/03.01.2012г. районният прокурор на РП Чепеларе е 

разпоредил периодично да се извършва проверка на преписките, възложени 

от прокурор и приключени от компетентни органи, по които не са разкрити 

данни за извършено престъпление. 

 

На случаен принцип се извърши проверка на преписки, по които е 

постановен отказ от образуване на досъдебно производство и 

постановленията са отменени:  

- Пр.пр. 521/2010г., наблюдаващ прокурор Пешинска. Преписката е 

образувана по повод постъпила на 15.11.2010г. жалба в РП Чепеларе. На 

същата дата е разпределена на прокурор Пешинска чрез принципа на 

случайното  разпределение. С постановление от 25.11.2010г. е възложено 

извършването на предварителна проверка на органите на РУП Чепеларе, като 

е определен срок от 30 дни. Преписката е постъпила в РП Чепеларе с 

извършена проверка на 06.12.2010г.  С постановление от 03.01.2011г. е 

отказано образуването на досъдебно производство. Препис от 

постановлението е изпратен на жалбоподателя с писмо от 03.01.2011г., който 

е връчен на 10.01.2011г., което обстоятелство е удостоверено с приложена 

към преписката разписка. Срещу постановлението е подадена жалба от 

14.01.2011г., която на същата дата е администрирана и изпратена, заедно с 

преписката в ОП Смолян. С постановление от 20.01.2011г. на ОП Смолян 

постановлението на РП Чепеларе е отменено и преписката е върната за 

възлагане на допълнителна проверка. Препис от постановлението, ведно с 

преписката са върнати в РП Чепеларе на 28.01.2011г. С постановление от 

22.02.2011г. на наблюдаващия прокурор от РП Чепеларе  е възложено 

извършването на допълнителна проверка със срок 20 дни. Преписката е 

върната в РП Чепеларе с извършена проверка на 21.03.2011г. С 
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постановление от 08.04.2011г. наблюдаващият прокурор отново е отказал да 

образува досъдебно производство. Препис от това постановление е връчен 

срещу разписка  на жалбоподателя на 12.04.2011г.  

-Пр.пр. № 517/09г. по описа на РП Чепеларе, прокурор Къдринска. 
С постановление от 10.09.2010г. на ОП Смолян по пр.пр. № 1264/10г. е 

отменено постановлението на РП Чепеларе от 23.02.2010г. за отказ да се 

образува наказателно производство, в частта, относно извършено 

престъпление по чл. 201-206 от НК. Разпоредено е по преписката в тази и 

част да се възложи извършване на допълнителна проверка от РУП. В частта 

относно извършено престъпление по чл. 309, ал.1 от НК, постановлението на 

РП Чепеларе е потвърдено. 

-Пр.пр.№694/2008г. по описа на РП Чепеларе, прокурор  

Къдринска. С постановление от 04.03.2010г. ОП Смолян е отменила изцяло 

постановление на РП Чепеларе от 30.10.09г. за отказ от образуване на 

досъдебно производство. С постановление от 08.04.2010г. на РП Чепеларе е 

образувано ДП срещу НИ за престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. С 

постановление от 09.07.2010г. прокурор Къдринска  на основание чл. 243, 

ал.1,т.1, вр. чл. 242, ал.1, пр.1, вр. с чл. 24, ал.1,т.1 от НПК е прекратила ДП, 

водено срещу НИ за престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. 

-Пр.пр. № 186/2010г. по описа на РП Чепеларе, наблюдаващ 

прокурор Къдринска. С постановление от 03.08.2010г. на ОП Смолян по 

пр.пр. №  1160/10г. е отменено постановление на РП Чепеларе от 09.07.2010г. 

за отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 36, ал.1 от 

НК.  

-Пр.пр. № 281/10г. по описа на РП Чепеларе, прокурор Пешинска. С 

постановление от 22.12.2010г. по пр.пр. № 1390/2010г. на АП Пловдив е 

отменено постановление на РП Чепеларе, с която е отказано образуване на 

досъдебно производство и е възложено извършването на допълнителна 

проверка за евентуално извършено престъпление  по чл. 323 от НК. С 

постановление от 11.03.2011г. на РП Чепеларе е постановен отказ от 

образуване на наказателно производство и преписката е прекратена. 

 

Образуването, движението и приключването на всички проверени 

преписки, по които е постановен отказ от образуване на досъдебно 

производство е в установените срокове. Преписите от постановленията се 

връчват на територията на общината от призовкар, което се удостоверява 

с разписка за връчване, която се прилага към преписката. Извън рамките на 

общината постановленията се изпращат с обикновена поща, което се 

отразява в разносната книга с пощенско клеймо и дата. Постъпилите 

жалби срещу постановленията се администрират своевременно и се 
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изпращат на компетентната прокуратура. Продължава да се води 

дневникът за предварителни проверки, но в него се отбелязват само 

сроковете за извършване на проверката. 

 

 

          IІІ.Проверка на организация по образуването и движението на 

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

ЗСВ 

 

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

общо 66 досъдебни, бързи и незабавни производства, от които образувани 

през проверявания период - 45, образувани в предходни години - 21.  

Решени от прокурор - 42, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на периода - 9. 

 През 2011г. в РП Чепеларе са наблюдавани  общо 183 досъдебни, бързи 

и незабавни производства, от които образувани през проверявания период  - 

74, образувани в предходни години - 109.  

Решени от прокурор - 135, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на 2011г. - 7. 

През 2010г. в РП Чепеларе са наблюдавани  общо 126 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период  - 98, 

образувани в предходни години - 28.  

Решени от прокурор - 105, намиращи се при прокурор за произнасяне в 

края на 2010г. - 7. 

 

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

 

За първото полугодие на 2012г., ДП изпратени на разследващия орган 

и ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия няма 

За 2011г., ДП изпратени на разследващия орган - 5 и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия - няма 

За 2010г., ДП изпратени на разследващия орган - 3 и ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия – няма 

 

        През първото полугодие на 2012г. са наблюдавани 2 бързи 

производства, незабавни производства няма, като по всички разследването е 

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

 През 2011г. са наблюдавани 3 бързи производства, незабавни 

производства  няма, като по всички разследването е приключило в срока по 

чл. 356, ал.5 от НПК. 
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 През 2010г. не са наблюдавани  бързи и  незабавни производства. 

  

Спрените наказателни производства в РП Чепеларе през първото 

полугодие на 2012г. - 10 срещу неизвестен извършител. 

Спрените наказателни производства в РП Чепеларе през 2011г. са 

общо 14, от които 12 срещу неизвестен извършител и 2 срещу известен 

извършител. 

Спрените наказателни производства в РП Чепеларе през 2010г. са 

общо 18, всички срещу неизвестен извършител. 

 

Възобновени наказателни производства през първото полугодие на 

2012г. – 2 срещу неизвестен извършител. 

          Възобновени наказателни производства през 2011 са общо 7. От тях 

спрени срещу неизвестен извършител - 5, срещу известен извършител - 2. 

Възобновени наказателни производства през 2010 г. са общо 4 срещу 

неизвестен извършител 

 

Към момента на проверката В РП Чепеларе няма спрени наказателни 

производства срещу известен извършител за проверявания период.Това се 

вижда и от дневника за спрени ДП срещу ИИ. 

Извърши се проверка на произволно избрани спрени дела срещу 

неизвестен извършител за  2010г. , 2011г. и първото шестмесечие на 2012г. 

 

       ДП № 28/2012г. по описа на РУ – Полиция гр.Чепеларе, пр.пр. вх.            

№ 72/2012г. по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 18.02.2012г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195 ал.1 т.2 и т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК. В 

хода на разследването извършителите са установени. С постановление от 

04.06.2012г. на наблюдаващия прокурор Вихра Къдринска наказателното 

производство е частично прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.242 

ал.1 вр.чл.24 ал.1 т.8 от НПК вр.чл.61 НК спрямо установените непълнолетни 

извършители на деянието и е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК 

относно неустановения извършител. Установи се, че така спряното 

наказателно производство се съхранява в РП Чепеларе, в нарушение на 

разпоредбата на чл. 245, ал.1 от НПК. След спиране на производството не 

са постъпвали справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването на неизвестния извършител. 

       ДП № 43/2011г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх. № 

149/2011г. по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е 
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образувано от прокурор В.Къдринска на 29.06.2011г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.210 ал.1 т.3 вр.чл.209 ал.1 от НК. С 

постановление от 13.01.2012г. на наблюдаващия прокурор наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. На 13.01.2012г. 

делото е възобновено, след като свидетелят е бил намерен. С постановление 

от 23.02.2012г. на РП Чепеларе наказателното производство отново е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. Така спряното наказателно 

производство се съхранява в РП Чепеларе, в нарушение на разпоредбата на 

чл. 245, ал.1 от НПК. Разпоредено е копие от  постановлението да бъде 

изпратено на РУП Чепеларе, като резултатите от издирване на свидетеля да 

бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор на всеки три месеца. След 

спиране на производството не са били изисквани и не са постъпвали  справки 

от разследващия орган относно резултатите от издирването.    

       След направената констатация от страна на проверяващия 

екип,горепосочените наказателни производства бяха изпратени в РУП-

Чепеларе за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия. 

           ДП № 27/2012г. по описа на РУП гр.Чепеларе,пр.пр. вх.№ 70/2012г. 

по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор В.Къдринска на 20.03.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 20.07.2012г. на 

наблюдаващия прокурор наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението е указано на всеки три месеца 

РУП Чепеларе да предоставя справка за резултатите от издирването на 

извършителя. След спиране на производството не са били изисквани и не са 

постъпвали  справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването.    

           ДП № 8/2012г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх. № 27/2012г. 

по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор В.Къдринска на 03.02.2012г. срещу неизвестен извършител за 

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

26.04.2012г. на наблюдаващия прокурор наказателното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението е указано на 

всеки три месеца РУП Чепеларе да предоставя справка за резултатите от 

издирването на извършителя. След спиране на производството не са били 

изисквани и не са постъпвали  справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването.    

         ДП № 119/2011г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх.№ 

568/2011г. по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 15.12.2011г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195 ал.1 т.4 вр. чл.194 ал.1 от НК. С 
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постановление от 13.02.2012г. на  прокурор В.Къдринска наказателното 

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

постановлението е указано на всеки три месеца РУП Чепеларе да предоставя 

справка за резултатите от издирването на извършителя. След спиране на 

производството не са били изисквани и не са постъпвали  справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването.    

          ДП № 6/2012г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх. № 23/2012г. 

по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано по реда 

на чл.212 ал.3 от НПК на 13.01.2012г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.216 ал.1 от НК. С постановление от 03.04.2012г. на  

прокурор В.Къдринска наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението е указано на всеки три месеца 

РУП Чепеларе да предоставя справка за резултатите от издирването на 

извършителя. След спиране на производството не са били изисквани и не са 

постъпвали справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването.    

         ДП № 114/2011г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх. № 

533/2011г. по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 25.11.2011г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.216 ал.1 от НК. С постановление от 

07.02.2012г. на  прокурор В.Къдринска наказателното производство е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението е указано на всеки 

три месеца РУП Чепеларе да предоставя справка за резултатите от 

издирването на извършителя. След спиране на производството не са били 

изисквани и не са постъпвали  справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването. На 28.02.2012г. от РУП Чепеларе е постъпило 

писмо, ведно с план за провеждане на допълнителни оперативно-

издирвателни мероприятия .    

        ДП № 7/2012г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх. № 26/2012г. 

по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано по реда 

на чл.212 ал.3 от НПК на 16.01.2012г. срещу неизвестен извършител за 

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

07.02.2012г. на  прокурор В.Къдринска наказателното производство е спрямо 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението е указано на всеки 

три месеца РУП Чепеларе да предоставя справка за резултатите от 

издирването на извършителя. След спиране на производството не са били 

изисквани и не са постъпвали  справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването. На 25.06.2012г. от РУП Чепеларе е постъпило 

писмо, ведно с план за провеждане на допълнителни оперативно-

издирвателни мероприятия.    
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         ДП № 37/2012г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх. № 

309/2011г. по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е 

образувано от прокурор В.Къдринска на 19.04.2012г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.216 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. С 

постановление от 11.06.2012г. на  наблюдаващия прокурор наказателното 

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

постановлението е указано на всеки три месеца РУП Чепеларе да предоставя 

справка за резултатите от издирването на извършителя. След спиране на 

производството не са били изисквани и не са постъпвали  справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването. На 25.06.2012г. от 

РУП Чепеларе е постъпило писмо, ведно с план за провеждане на 

допълнителни оперативно-издирвателни мероприятия.    

          ДП № 190/2010г. по описа на РУП гр.Чепеларе,пр.пр. вх. № 

570/2010г. по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 10.12.2010г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.216 ал.1 от НК. С постановление от 

16.02.2011г. на  прокурор В.Пешинска наказателното производство е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението е указано на всеки 

три месеца РУП Чепеларе да предоставя справка за резултатите от 

издирването на извършителя. След спиране на производството не са били 

изисквани и не са постъпвали  справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването.  

          ДП № 9/2011г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх. № 26/2011г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор В.Къдринска на 17.01.2011г. срещу неизвестен извършител за 

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

09.03.2011г. на  прокурор В.Пешинска наказателното производство е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението е указано на всеки 

три месеца РУП Чепеларе да предоставя справка за резултатите от 

издирването на извършителя. След спиране на производството не са били 

изисквани и не са постъпвали  справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването. На 21.03.2011г. от РУП Чепеларе е постъпило 

писмо, ведно с план за провеждане на допълнителни оперативно-

издирвателни мероприятия .    

            ДП № 56/2011г. по описа на РУП гр.Чепеларе, пр.пр. вх. № 

217/2011г. по описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е 

образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 01.05.2011г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.195 ал.1 т.4 вр.чл.194 ал.1 от НК. С 

постановление от 03.08.2011г. на  прокурор В.Къдринска наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В 
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постановлението е указано на всеки три месеца РУП Чепеларе да предоставя 

справка за резултатите от издирването на извършителя. След спиране на 

производството не са били изисквани и не са постъпвали  справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването. 

        

           От така проведената проверка е видно, че по спрените производства 

срещу известен и неизвестен извършител не се прилагат справки относно 

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

20.03.2009г. Като изключение по делата постъпва изготвен от разследващия 

орган следствено календарен план, който е бланкетен и по никакъв начин не 

става ясно дали се изпълнява. Считам, че по този начин не се осъществява 

необходимият контрол от страна на РП Чепеларе над дейността на 

органите на МВР по спрени дела. Този пропуск в работата на 

прокуратурата е констатиран и при извършената ревизия от ОП 

Смолян за дейността на РП Чепеларе през 2010г., като е дадена 

съответната препоръка. При настоящата проверка се установи, че не са 

предприети необходимите действия за ефективно наблюдение по 

спрените дела. 

Наблюдателните дела на прокурорите по спрените производства 

срещу НИ не са подредени в отделни папки, а са класирани ,като 

материалите по тях са закачени с телбод или са прикачени с кламери. 

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

ал.8 от НПК и спрените дела се възобновяват в  едногодишния срок. 

                  

         През първото полугодие на 2012г. са прекратени общо 5 ДП, от тях 

обжалвани пред съда -2, които са потвърдени. Обжалвани пред горестоящите 

прокуратури няма. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - 

няма. Прекратени ДП поради изтекла давност - няма. 

          През 2011г. са прекратени общо 75 ДП, от тях обжалвани пред съда - 

6, от които 2 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури - 1, 

което е отменено. Служебно отменени от  горестоящите прокуратури - няма. 

Прекратени ДП поради изтекла давност - 52. 

През 2010г. са прекратени общо 29 ДП, от тях обжалвани пред съда са 

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

няма. Служебно отменени от горестоящите прокуратури - няма. Прекратени 

ДП поради изтекла давност - няма. 

 

Извърши се проверка на дела, по които наказателното производство е 

прекратено и постановленията не са били обжалвани:  
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ДП № 22/2010г. по описа на РУП Чепеларе, пр.пр. № 69/2010г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано по реда на 

чл.212 ал.3 от НПК на 16.02.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.235 ал.1 от НК. С постановление на прокурор 

В.Къдринска от 18.06.2010г. наказателното производство е прекратено на 

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

съставено в срок, при изяснена фактическа обстановка и  пълнота на 

доказателствения материал. 

ДП № 65/2011г. по описа  на РУП Чепеларе, пр.пр. № 331/2011г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор В.Къдринска на 02.08.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.309 ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия прокурор от 18.06.2012г. наказателното производство е 

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

Постановлението е съставено в срок, при изяснена фактическа обстановка 

и  пълнота на доказателствения материал. 

ДП № 101/2011г. по описа  на РУП Чепеларе, пр.пр. № 460/2011г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано на 

07.10.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу известен извършител за 

престъпление по чл.129 ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление на прокурор 

В.Къдринска от 20.12.2011г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. Постановлението е съставено в срок. 

ДП № 117/2011г. по описа  на РУП Чепеларе, пр.пр. № 549/2011г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано на 

04.12.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу известен извършител за 

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

В.Къдринска от 01.02.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. Постановлението е съставено в срок . 

ДП № 19/2012г. по описа  на РУП Чепеларе, пр.пр. № 28/2012г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор В.Къдринска от 07.03.2012г. срещу известен 

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

наблюдаващия прокурор от 01.06.2012г. наказателното производство е 

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

Постановлението е съставено в срок и при изяснена фактическа 

обстановка. 

ДП № 141/2009г. по описа на РУП Чепеларе, пр.пр. № 6/2008г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор В.Къдринска от 22.10.2009г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.194 ал.1 от НК. С постановление на 
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прокурор В.Къдринска от 25.01.2010г. наказателното производство е 

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

Постановлението е съставено в срок и при изяснена фактическа 

обстановка. 

ДП № 46/2011г. по описа на РУП Чепеларе, пр.пр. № 170/2011г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано на 

23.03.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.235 ал.1 от НК. С постановление на прокурор 

В.Къдринска от 27.05.2011г. наказателното производство е прекратено на 

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

съставено в срок и при изяснена фактическа обстановка. 

ДП № 34/2012г.  по описа на РУП Чепеларе, пр.пр. № 105/2012г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано на 

07.03.2012г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

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

прокурор В.Къдринска от 01.06.2012г. наказателното производство е 

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

Постановлението е съставено в срок и при изяснена фактическа 

обстановка. 

ДП № 22/2012г. по описа на РУП Чепеларе, пр.пр. № 60/2012г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано на 

10.02.2012г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

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

прокурор В.Къдринска от 15.06.2012г. наказателното производство е 

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

съставено в срок и при изяснена фактическа обстановка. 

 

Извърши се проверка на   прекратените досъдебни производства   за 

2010г.,  2011г. и първото шестмесечие на 2012г., по които постановленията са 

били обжалвани: 

 

ДП № 47/2011г. по описа на РУП Чепеларе, пр.пр. № 174/2011г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано по реда на 

чл.212 ал.3 от НПК на 27.03.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.235 ал.1 от НК. С постановление на прокурор 

В.Пешинска от 17.06.2011г. 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. С постановление от 01.07.2011г. ОП - Смолян е 

отменила постановлението на РП Чепеларе за прекратяване на наказателното 

производство като неоснователно и незаконосъобразно. След проведено 
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допълнително разследване наказателното производство отново е прекратено 

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

прокурор Пешинска от 11.10.2011г., което е влязло в сила. 

ДП № 7/2010г. по описа  на РУП Чепеларе, пр.пр. № 528/2009г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор В.Пешинска от 16.03.2010г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.319 от НК. С постановление на 

наблюдаващия прокурор от 21.10.2010г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. Постановлението за 

прекратяване е обжалвано. С определение на РС Чепеларе от 15.11.2010г.  

постановлението на РП Чепеларе за прекратяване на наказателното 

производство е отменено като постановено при непълнота на доказателствата. 

В определението се съдържат указания да бъдат проведени допълнително 

процесуално-следствени действия. След проведено допълнително 

разследване наказателното производство отново е прекратено на основание 

чл.243 ал.1 т.2 от НПК с постановление от 29.06.2011г. на РП Чепеларе.Това 

постановление също е обжалвано. С определение № 67/12.07.2011г. на РС 

Чепеларе и определение №37/21.10.2011г. на ОС Смолян постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е потвърдено.    

ДП № 61/2010г. по описа  на РУП Чепеларе, пр.пр. № 193/2010г. по 

описа на РП Чепеларе. Досъдебното производство е образувано по реда на 

чл.212 ал.3 от НПК на 08.05.2010г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.129 ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление на прокурор 

В.Къдринска от 28.07.2010г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. Постановлението за прекратяване е 

обжалвано. С определение на РС Чепеларе №103/04.08.2010г.  

постановлението на РП Чепеларе за прекратяване на наказателното 

производство е отменено като постановено при непълнота на доказателствата. 

Определението е обжалвано от пострадалия като незаконосъобразно и 

неоснователно. С определение на РС Чепеларе №140/28.09.2010г.  

постановлението на РП Чепеларе за прекратяване на наказателното 

производство е отменено като постановено при непълнота на доказателствата 

,като същевременно се указва на прокуратурата да проведе конкретни 

процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина.Това 

определение е протестирано от прокурор Къдринска. С определение № 20 от 

27.10.2010г. ОС-Смолян е потвърдил определение № 140 на РС Чепеларе. 

След проведено допълнително разследване наказателното производство  е 

частично прекратено с постановление на прокурор Къдринска от 21.01.2011г. 

на основание чл.243 ал.1 т.1 от НПК и  спряно срещу неизвестен извършител 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. Това постановление също е обжалвано. 
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С определение на РС Чепеларе №17/07.02.2011г.  постановлението на РП 

Чепеларе за прекратяване на наказателното производство е отменено като 

постановено при непълнота на доказателствата. На 01.04.2011г. прокурор 

Лазарова е внесла делото с обвинителен акт в съда. Делото е върнато от съда 

за отстраняване на съществени процесуални нарушения. На 15.07.2011г. 

прокурор В.Къдринска е внесла делото в съда с обвинителен акт.     

 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

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

доказателства. След отмяна на постановленията прокурорите изпълняват 

дадените указания от съда и по-горната прокуратура. 

 

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 18. 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 1, което 

е уважено. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по -

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 41. Всички са уважени.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2011г. - общ брой 2. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура за 2011г. - общ брой 2. Всички са уважени. 

 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на 

разследване за 2010г. - общ брой 34. Всички са уважени. 
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Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура за 2010г. - няма.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура за 2010г. - общ брой 25. Всички са уважени. 

 

 През проверявания период всички направени предложения от 

разследващите органи и 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, 

образувано през 2010г.- ДП № 193/2010г. по описа на РУП Чепеларе. Делото 

е образувано на 17.12.2010г. за престъпление по чл. 343, вр. с чл. 342, ал.1 от 

НК. На 27.12.2010г. ДП е изпратено на ОП Смолян със самоотвод, който е 

уважен. 

 

Проверени бяха всички дела, които наблюдава прокурор Къдринска 

към момента на проверката. Те са общо пет, всички са в законоустановения 

срок за разследване и по тях се работи с необходимата интензивност. 

 

    

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 17 обвинителни 

акта. От тях, по образувани ДП през проверявания период - 9, по образувани 

ДП в предходни години - 8.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове няма 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 18. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -11, от тях протестирани- няма 

- Оправдателни присъди по общия ред - 1, която е протестирана, 

протестът е неразгледан до момента на проверката. 

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

НПК/ - 3, 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 - 5 

 

През 2011г. са внесени в съда 31 обвинителни акта. От тях, по 

образувани ДП през проверявания период - 23, по образувани ДП в предходни 

години - 8.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове - 2 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 29. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 13, от тях протестирани - 1, 

протеста не е уважен. 
- Оправдателни присъди по общия ред - 1, която е протестирана и 

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

НПК/ - 6, 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 - 13 

 

През 2010г. са внесени в съда 51 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период - 38, по образувани ДП в предходни 

години - 13.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове - 2 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 52. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 27, протестирани - 2, протестите 

не са уважени. 

- Оправдателни присъди по общия ред - няма 

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

НПК/ - 6, 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 - 20 

 

 

Със Заповед № 13/02.04.2012г., в изпълнение на Указание изх. № 

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

въведен Регистър на постановените оправдателни присъди и на върнатите от 

съда дела за допълнително разследване. 
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Изпълняват се указанията на ОП Смолян и АП Пловдив за воденето на 

досиета на върнатите от съда дела за допълнително разследване и относно 

оправдателните присъди. 

Протестите се съхраняват в отделни папки по години. В папките се 

прилага актът на съда, протеста и допълнителните съображения към него, с 

отбелязване дали е уважен. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, по които са изготвени 

обвинителни актове през проверявания период. Движението им се проследи 

по материалите по прокурорските дела и Книгата за обвинителните актове: 

 

ПД №1/2011г., /пр.пр. № 320/2010г. по описа на РП Чепеларе, ДП № 

97/2010г. по описа на РУП Чепеларе/, наблюдаващ прокурор Къдринска. 
Делото е постъпило в прокуратурата на 10.12.2010г. с мнение за предаване на 

съд. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по           

чл. 234б, ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. С писмо от 11.01.2011г. делото е 

внесено в съда. С протоколно определение от 11.02.2011г. по НОХД № 

9/2011г. по описа на РС Чепеларе е одобрено постигнато споразумение, с 

което подсъдимият се признава за виновен и му се налага наказание 

"пробация". 

ПД №5/2012г., /пр.пр. № 442/2011г. по описа на РП Чепеларе, ДП № 

96/2011г. по описа на РУП Чепеларе/, наблюдаващ прокурор Къдринска. 
Делото е постъпило в прокуратурата на 24.01.2012г. с мнение за предаване на 

съд. Изготвен е обвинетелен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 195, 

ал.1, т.2, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК. С писмо от 17.02.2012г. делото е 

внесено в съда. Към прокурорското дело не е приложено копие от съдебния 

акт. В Книгата за обвинителните актове е отбелязано, че в РС Чепеларе е 

образувано НОХД № 17/2012г. и  делото е решено на 26.04.2012г.  

Подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание "пробация". 

Съдебният акт е влязъл в сила на 12.05.2012г.  

ПД №2/2012г., /пр.пр. № 431/2011г. по описа на РП Чепеларе, ДП № 

89/2011г. по описа на РУП Чепеларе/, наблюдаващ прокурор Къдринска. 
Делото е постъпило в прокуратурата на 06.12.2011г. с мнение за предаване на 

съд. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 206, 

ал.5, във вр. с ал.1 от НК. С писмо от 06.01.2012г. делото е внесено в съда. С 

присъда от 23.02.2012г. по НОХД № 2/2012г. по описа на РС Чепеларе 

подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание "пробация". 

Присъдата е влязла в сила на 10.03.2012г. 
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Обвинителните актове се изготвят в срока по чл. 242, ал.3 от НПК.  

Към прокурорските дела  се прилагат призовки за насрочените съдебни 

заседания. Преписи от съдебните актове не се прилагат. Прилагат се 

присъдните преписки, но само ако е изтърпяно наказанието. Книгата за 

обвинителните актове се води точно и пълно, с нужните отбелязвания във 

всички графи.  

 

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/, през  първото полугодие на 2012г.  - общо 2, като 

всичките са одобрени.              

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/, през  2011г.  - общо 8, от които 1 не е одобрено и 

е върнато в прокуратурата. 

         ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство /чл.381 НПК/, през  2010г.  - общо 4, като всичките са 

одобрени. 

 

Бяха проверени  трите споразумения на прокурор Къдринска за 2011г. : 

 

-Пр.пр. № 468/2011г. по описа на РП Чепеларе, ДП № 103/2011г. 
Делото е постъпило в РП Чепеларе на 08.12.2011г. с мнение за предаване на 

съд. На 23.12.2011г. е изготвено споразумение за прекратяване на 

наказателното производство по чл. 384, вр. с чл. 381 от НПК между 

представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемата. Делото е 

изпратено в съда с писмо от 27.12.2011г. В изпълнение на разпореждане от 

18.05.2011г. на ОП Смолян пострадалият е уведомен, че по досъдебното 

производство е внесено споразумение в РС Чепеларе и същият ще бъде 

призован за свидетел. С протоколно определение от  26.01.2012г. е одобрено 

постигнатото споразумение.  

-Пр.пр. № 498/2011г. по описа на РП Чепеларе, ДП № 110/2011г. 
Делото е постъпило в РП Чепеларе на 14.12.2011г. с мнение за предаване на 

съд. На 16.12.2011г. е изготвено споразумение за прекратяване на 

наказателното производство по чл. 384, вр. с чл. 381 от НПК между 

представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемата. Делото е 

изпратено в съда с писмо от същата дата. С протоколно определение от  

22.12.2011г. постигнатото споразумение е одобрено.  

-Пр.пр. 308/2011г. по описа на РП Чепеларе, ДП № 73/2011г. Делото 

е постъпило в РП Чепеларе на 21.10.2011г. с мнение за предаване на съд. На 
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18.11.2011г. е изготвено споразумение за прекратяване на наказателното 

производство по чл. 384, вр. с чл. 381 от НПК между представителя на 

прокуратурата и защитника на обвиняемата. Делото е изпратено в съда с 

писмо от 21.11.2011г. В изпълнение на разпореждане от 18.05.2011г. на ОП 

Смолян пострадалият е уведомен, че по досъдебното производство е внесено 

споразумение в РС Чепеларе. С протоколно определение от  12.12.2012г. РС 

Чепеларе е прекратил съдебното производство по образуваното НОХД          

№ 170/2011г. срещу едно лице за престъпление по чл. 151, ал.1 от НК, поради 

отказ за одобрение на споразумението, тъй като противоречи на закона. След 

връщане на делото в прокуратурата е изготвен обвинителен акт, който е 

внесен в  съда на 23.12.2011г. С присъда от 09.02.2012г. подсъдимият е 

признат за виновен и му е наложено наказание. Присъдата е потвърдена с 

решение № 76/21.03.2012г. по ВНОХД № 21/2012г. по описа на ОС Смолян и 

е влязла в сила на 21.03.2012г. По делото е приложено становище на 

наблюдаващия прокурор до ОП Смолян за връщането на делото и 

неодобряване на споразумението, в което прокурорът посочва, че съдът 

правилно е прекратил производството, тъй като споразумение не се допуска 

за извършено престъпление по чл. 151 от НК. Като причина за допуснатата 

грешка наблюдаващият прокурор е посочил, че от 17.10.2011г. работи сам в 

прокуратурата. 

Бяха проверени и двете споразумения на прокурор Къдринска за 2012г.: 

/пр.пр. № 41/2012г., ДП 1582012г. и пр.пр. 576/2012г., ДП 120/2012г./. 

 

От проверката се установи, че споразуменията се изготвят в 

едномесечния срок след внасяне на делото в прокуратурата.  Към 

прокурорските дела се прилагат призовките за съдебното заседание. В 

информационната карта не се попълва движението на делото в съдебната 

фаза, а само се прави отметка, че споразумението е одобрено. Книгата за 

споразуменията се води добре и кореспондира с материалите по 

прокурорските дела. Прилагат се присъдните преписки, по които е 

изтърпяно наложеното наказание. 

 

          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: 

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

прекратени  в предвидените от закона случаи - няма 
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         - 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 5. 

          Брой решени от съда - 5 , от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата - 4,  оправдани - няма   и   

прекратени  в предвидените от закона случаи -  няма. 

         - върнати от съда предложения - 1. 

         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 3. 

         Брой решени от съда - 3 , от тях: 

         - уважени   предложения   на   прокуратурата - 3,  оправдани - няма   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:  

 

 -Пр.пр. 514/2010г. по описа на РП Чепеларе, ДП 170/10г. по описа на 

РУП Чепеларе, наблюдаващ прокурор Пешинска. Делото е постъпило в 

РП Чепеларе на 03.02.2011г. На същата дата е изготвено постановление за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по чл. 78а и на същата дата постановлението и ДП са изпратени в 

РП Чепеларе с писмо. На 17.03.2011г. по образуваното АНД №24/2011г. 

подсъдимият е признат за виновен и е освободен от наказателна отговорност 

като му е наложено административно наказание „глоба”.  

-Пр.пр. 503/2010г. по описа на РП Чепеларе, ДП 1269/2010г. по 

описа на РУП Чепеларе.  Делото е постъпило в РП Чепеларе на 23.02.2011г. 

с мнение за предаване на съд. На 19.03.2011г. прокурор Пешинска е изготвила 

постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

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

Чепеларе. Образувано е АНД № 47/2011г.С разпореждане №        

32/23.03.2011г.  съдът е прекратил производството по делото, поради липса на 

основание за прилагане на чл. 78а от НК.  На 19.04.2011г. делото е върнато на 

РП Чепеларе. На 20.04.2011г. прокурор Пешинска е изготвила обвинителен 

акт, който на същата дата е внесен в съда. Образувано е НОХД № 61/2011г., 
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като за 16.05.2011г. е насрочено с.з. На 11.05.2011г. е сключено споразумение 

между РП Чепеларе и защитника на подсъдимия за прекратяване на 

наказателното производство на основание чл. 384, ал.1, вр. с чл. 381, ал.1 и сл. 

от НПК. На същата дата с писмо споразумението е изпратено в съда с молба 

да не се призовават свидетели. С писмо от 20.06.2011г. РС Чепеларе, съгласно 

протоколно определение от 10.06.2011г. е върнал делото, ведно с 

приложените към него  АНД № 47/2011г. и досъдебното производство за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. С 

постановление от 21.06.2011г. прокурор Пешинска е изпратила ДП на органа 

по разследването за извършване на указаните действия, като е определен 10 

дневен срок. Делото е върнато на 23.06.2011г. в РП Чепеларе след 

извършване на действията по разследването.  С постановление от 

24.06.2011г., прокурор Пешинска на основание чл. 343, ал.2 от НК е 

прекратила досъдебното производство. 

Бяха проверени още: пр.пр. № 40/2011г.по описа на РП Чепеларе, ДП № 

6/2011г. по описа на РУП Чепеларе, прокурор Пешинска; пр.пр. № 343/2011г. 

по описа на РП Чепеларе, ДП № 81/2011г. по описа на РУП Чепеларе, 

наблюдаващ прокурор Пешинска; пр.пр. № 218/2011г. по описа на РП 

Чепеларе, ДП № 75/2011г. по описа на ОД МВР Смолян, наблюдаващ 

прокурор Къдринска; пр.пр. № 584/2011г. по описа на РП Чепеларе, ДП 

121/2011г. по описа на РУП Чепеларе, наблюдаващ прокурор Къдринска. 

 

 От проверката се установи, че предложения по реда на чл.375 НПК 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а НК се изготвят 

веднага след приключване на разследването и постъпването на досъдебното 

производство в прокуратурата. Същият ден делото, ведно с 

постановлението, се внася в съда. Към наблюдателните материали се 

прилагат постъпващите от съда призовки, уведомления, решение с мотиви.   

         Не се попълват редовно информационните карти за начина на 

приключване на делото в съдебна фаза. Проследи се движението на няколко 

от проверените преписки във входящия дневник, УИС, описната книга на 

досъдебните производства и описната книга на досъдебните производство, 

внесени  по чл.78а НК. Установи се, че след образуване на досъдебното 

производство, постъпилите материали по преписката се  отразяват  

единствено в УИС.  
 

         

  2.Организация по изпълнение на наказанията 
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През първото полугодие на 2012г. са приведени в изпълнение 21 

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

изпълнението на наказанието. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 33 присъди. Неприведени 

присъди в срок – няма. Няма отлагания на изпълнението на наказанието. 

През 2010г. са приведени в изпълнение 41 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-5/2012г. С писмо от 12.03.2012г. в РП Чепеларе 

е получена за изпълнение присъда по НОХД № 2/23.02.2012г. по описа на РС 

чепеларе, влязла в сила на 10.03.2012г. С писмо от 14.03.2012г. присъдата е 

изпратена за изпълнение в РП Мадан на 14.03.2012г. С писмо от 26.03.2012г. 

РП Мадан е уведомила РП Чепеларе, че присъдата е приведена в изпълнение, 

като за начало на наказанието се зачита 21.03.2012г. С писмо от 27.03.2012г. 

РП Чепеларе е уведомила РС Чепеларе. С писмо от 25.09.2012г. РП Мадан е 

уведомила РП Чепеларе, че на 21.09.2012г. е изтърпяно наложеното 

наказание. С писмо от 27.09.2012г. РП Чепеларе е уведомила РС Чепеларе, че 

наказанието е изтърпяно. 

Присъдна преписка Р-22/2011г. С писмо от 08.09.2011г. в РП 

Чепеларе е получена за изпълнение присъда по НОХД № 81/28.06.2011г. по 

описа на РС Чепеларе, влязла в сила на 10.09.2011г. С писмо от 09.09.2011г. 

присъдата е изпратена за изпълнение до Началника на Областно звено 

"Охрана" гр. Смолян. С писмо от 16.09.2011г. Началника на ОС"ИН"  е 

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

17.09.2011г. РП Чепеларе е уведомила РС Чепеларе. С писмо от 20.03.2012г. 

Затвора Пловдив е уведомил РП Чепеларе, че на 16.03.2012г. е изтърпяно 

наложеното наказание. С писмо от 21.03.2012г. РП Чепеларе е уведомила РС 

Чепеларе, че наказанието е изтърпяно. 

 

         През проверявания период дейността на РП  Чепеларе 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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Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно 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. – няма, 

- предявени граждански искове от прокурор - няма 

- обжалвани съдебни решения от прокурор - няма  

граждански дела с участие на прокурор през 2011г. – общо 5, 

- 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. са общо 6,  за 2011г. са общо 63, за 2010г. са общо 104.  

Новообразуваните преписки за първото полугодие на 2012г. по надзора 

за законност са 10, всички по инициатива на прокурора, като сред тях са 

проверките на актовете на Общинския съвет. 

Проверени бяха образуваните през първото полугодие на 2012г. и през 

2011г. преписки въз основа на постъпилите от Общинските съвети решения за 

осъществяване на контрол за законосъобразност. След извършване на 

проверката, върху придружителното писмо прокурорът поставя подпис с 

отбелязване, че няма допуснати нарушения. По някои от преписките не е 

поставена дата, по други има само подпис и дата без никакво отбелязване за 

резултата от проверката.  

Установи се, че не се спазват методическите указания на ВАП, 

относно вида на акта /резолюция/, с който прокурорът следва да се 

произнесе. 

            

  

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  
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ИЗВОДИ: 

       

          От 17.10.2011г. в РП Чепеларе работи само 1 прокурор - Вихра 

Къдринска, което значително затруднява нормалното функциониране на 

прокуратурата. С оглед на това, считам за крайно належащо ВСС да 

предприеме необходимите мерки, съобразно правомощията си по ЗСВ, за 

попълване на незаетата щатна бройка „прокурор” в РП Чепеларе.            

          Деловодните книги регистри и дневници в Районна прокуратура  

Чепеларе, като цяло, 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, с изключение на входящия дневник. 

При проверката на преписките и делата се установи, че входящият 

дневник не съдържа в цялост нужната информация. Записванията в него 

отразяват движението на преписката до момента на образуването на 

досъдебно производство. Последващото движение на делото в досъдебната 

и съдебната фаза не се регистрира във входящия дневник. След 

образуването на досъдебното производство постъпилите материали по 

преписката се отразяват единствено в УИС. Това,от една страна е в 

нарушение на ПОДАПРБ и Инструкцията за деловодната дейност и 

документооборота в прокуратурата на Република България, а от друга 

страна прави невъзможно проследяването на цялостното движение на 

делото. 

  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 Чепеларе 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. 

При проверката се установи, че в РП Чепеларе се намират две спрени 

дела срещу неизвестен извършител , в нарушение на разпоредбата на чл. 245, 

ал.1 от НПК. След направената констатация, наказателните производства 

бяха незабавно изпратени в РУП-Чепеларе за провеждане на оперативно-

издирвателни мероприятия.  

По спрените производства срещу известен и неизвестен извършител 

не се прилагат справки относно резултатите от издирване съобразно 
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Указание №И-55/08г., допълнено от 20.03.2009г. По изключение по делата 

постъпва изготвен от разследващия орган следствено календарен план, 

който е бланкетен и по никакъв начин не става ясно дали се изпълнява. 

Считам ,че по този начин не се осъществява необходимият контрол от 

страна на РП Чепеларе над дейността на органите на МВР по спрени дела. 

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

ал.8 от НПК и спрените дела се възобновяват в  едногодишния срок. 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

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

доказателства. След отмяна на постановленията прокурорите изпълняват 

дадените указания от съда и по-горната прокуратура. 

         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 Чепеларе и 

отговарят на изискванията на НПК. 

         През проверявания период дейността на РП Чепеларе по изпълнение на 

присъдите и другите принудителни мерки е осъществявана при добра 

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

        При решаване на преписки по  надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, наблюдаващият прокурор  

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

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

взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при 

противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите”.  

 

 

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

необходимо да даде следните    

 

  ПРЕПОРЪКИ: 

 

  1.Отразяването на движението на преписките и делата във 

входящия дневник да се приведе в съответствие с изискванията на  

ПОДАПРБ и Инструкцията за деловодната дейност и 

документооборота в прокуратурата на Република България, за което 

административният ръководител да упражни ефективен контрол. 

 2.Административният ръководител – районен прокурор на РП -

Чепеларе да създаде  необходимата организация за изпълнение 
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разпоредбата на чл.110,ал.5 от НПК, касаеща съхранението на парите и 

другите ценности, иззети като веществени доказателства по досъдебни 

производства.      

 3.Наблюдаващите прокурори да спазват стриктно разпоредбата на  

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

писмо Изх.№ И-55/01.04.08г. и допълнено от Указание № И-55/20.03.2009г. 

и заповед на главния прокурор № ЛС – 103/21.01.2010г. във връзка с 

действията по спрените наказателни производства. 

4.При решаване на преписки по  надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, наблюдаващият 

прокурор да спазва  указанията на ВАП и ВКП, дадени в „Методика за 

взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при 

противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите”.  

 

 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на 

Районна прокуратура Чепеларе за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

 

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 Чепеларе 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 . 
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Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура  Пловдив за сведение  

                 

                     

         

 ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

         1.Заповед № ПП-01-78/21.09.2012г. 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 


