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В периода 20-22 юни 2013 г. въз основа на заповед на Главния инспектор 

на ИВСС № ПП-01-51/20.05.2013 г. и съгласно годишната програма на ИВСС, 

беше извършена комплексна проверка на дейността на РП Поморие, която 

обхвана периода - 2011 г. – 2012 г. Проверката се осъществи от екип -  

инспектор Моника Малинова и експерти -  Димитрина Долапчиева и Юлия 

Меранзова. Проверката беше извършена на място в РП Поморие, като 

проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 

административната дейност и организацията по образуването и движението на 

прокурорските преписки,  както и приключването им в установените срокове. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Районна прокуратура Поморие се помещава в самостоятелна сграда, на три 

етажа, намираща в центъра на гр. Поморие, извън сградата, в която е настанен 

съда в  Поморие. Всички прокурори работят в отделни кабинети, деловодството 

се помещава в няколко канцеларии. Всички помещения са оборудвани с  

компютри и правно информационни технологии. Няма помещение, което да е 

обособено като склад за веществени доказателства /ВД/, както се изисква от 

ПОДАПРБ, веществените доказателства се съхраняват в помещение, в което се 

съхранява стара техника и други материали. 

        През 2011 година по щат има 5 прокурори, от тях са работили средно - през 

годината/полугодието – 3.6 броя, тъй като един прокурор е изпратен на 

обучение в НИП, има незаета бройка за прокурор. Служителите са 5 броя по 

щат: 1 брой административен секретар; 2 броя съдебни секретари; 1 брой съдебен 

деловодител и един брой призовкар -  данните са от получените справки от РП – 

Поморие. 

 През 2012 година по щат има 5 прокурори, от тях са работили средно - от 

тях работили през годината/полугодието – 4 броя, тъй като един прокурор е 

ползвал отпуск по болест, повече от един месец. Увеличен е броят на 

служителите, като от 09.11.2012 г. е заета и бройка за главен счетоводител - 

данните са от получените справки от РП – Поморие. 

 В РП Поморие се водят книги на основание Правилника за организация 

на дейността на администрацията на прокуратурата на Република България, 

както следва:  

 входящ и изходящ дневник; книга за надзор върху незабавното, бързото и 

досъдебното производство; азбучник обвиняеми лица; книга на обвинителните 

актове и предложения по чл.78а НК; книга на споразуменията; книга по 

изпълнение на присъдите;  азбучник лицата по изпълнителните преписки; 

азбучник на лицата по преписки; азбучник на лицата по внесените прокурорски 
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дела; книга за ДП, върнати за допълнително разследване, книга за протестите, 

книга за принудителните медицински мерки по чл. 429 от НПК;  книги за 

присъди по делегация; разносна книга.  

 По собствена преценка се  водят: книга за ДП срещу непълнолетни лица; 

книга за преписки и ДП по Закона за горите, книга за присъди по делегация, 

азбучник към книгата за присъдите по делегация; книга за получени веществени 

доказателства от разследващите органи; дневник КОНПИ, електронен регистър 

за прекратените по давност досъдебни производства, електронен регистър за ДП 

водени срещу непълнолетни лица. 

         На електронен носител се водят: регистър за върнатите дела; регистър за 

оправдателните присъди; регистър за прекратените по давност досъдебни 

производства, регистър за непълнолетни лица; регистър за предварителните 

проверки. 

Използват се правните програми от сайта на ПРБ, както и унифицираната 

информационна система – УИС, предоставена от ВКП. Служителите, 

натоварени да въвеждат данните в УИС са – Зл. Ч. Н., съдебен секретар и М. 

В., съдебен секретар – извлечение от заповедната книга. Преписките се 

въвеждат в УИС по входящ номер. 

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед №  15 от 12.10.2007г. на 

административния ръководител на РП – Поморие по това време– прокурор 

Григорова. Съгласно тази заповед от 15.10.2007 г. преписките и досъдебните 

производства при първоначалното им постъпване в РП – Поморие се 

разпределят между прокурорите чрез програмния продукт за случайно 

разпределение „Law Choice”. На 25.03.2013 г. е издадена нова Заповед № 

21/2013 г. от административния ръководител Мануел Манев, с която е отменена 

първоначалната заповед, определени са групи дела, като всички работещи 

прокурори са със 100% натовареност, включително административния 

ръководител.  

Програмата се инсталира, поддържа, архивира и обновява от М. В. – 

съдебен секретар в Районна прокуратура – Поморие и на Зл. Н. – съдебен 

секретар. Посочено е изрично, че при продължително отсъствие на магистрат, 

поради отпуск, командировка, болнични и др., следва да му се определя 0% три 

дни преди ползване на отпуск за повече от седем дни, като определеният 

процент се възстановява в деня на връщане на работа. 

В РП - Поморие се изготвят шестмесечни и годишни отчети и анализи, 

провеждат се заседания и други тематични отчети. На всеки три месеца се 

изготвят статистически таблици, които на електронен носител се изпращат в ОП 

Бургас. 

Периодично се извършват съвещания между прокурори и разследващи 
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полицаи, както и между прокурори и съдии, с оглед указания на ВСС.  

През 2011 г. по предложение на административния ръководител за 

налагане да дисциплинарно наказание на прокурор Константин Янушев, ВСС е 

наложил наказание намаляване с 15% на основното трудово възнаграждение, 

считано от 01.11.2011 г., а през 2012 г. няма предложения за наказания или 

поощрения на прокурори от страна на административния ръководител.  

В Районна прокуратура – Поморие  административният ръководител 

приема постъпващите веществени доказателства от разследващите органи и ги 

вписва в книга за приемане на ВД, ако те представляват ценности  се съхраняват 

в служебната каса. При внасяне на дела с веществени доказателства в РС, те се 

описват в отделна книга и се предават срещу подпис на съответния служител. 

Не се води отделна книга по чл. 103 от ПОДАПРБ, съгласно която, когато 

веществените доказателства се предават на експертиза, или се предоставят на 

друга институция се съставя протокол, съдържанието на който е подробно 

описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в отделна книга за съхранение на 

протоколите.  

През ревизирания период няма издадена заповед за определяне на склад за 

ВД, както и няма определен служител, който да е натоварен да отговаря за 

помещението, където се съхраняват веществените доказателства. При 

извършването на проверката на проверяващите беше показано помещение в 

сградата на РП – Поморие, където освен веществени доказателства се 

съхраняват стара техника и други материали.  На проверяващия екип бе 

обяснено, че това се налага поради липса на други помещения и поради липса на 

финансови средства, за ремонт в голямо помещение на партерен етаж, което е 

склад, но няма решетки.   

За веществените доказателства, за които има произнасяне от 

наблюдаващия прокурор да бъдат унищожени, след издаване на Заповед № 

32/11.04.2013 г. е назначена комисия, която да  проверява всяка година налице 

ли са веществените доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли ВД по 

отношение на което не е направено разпореждане на прокурор или 

разпореждането да не е изпълнено. 

На проверяващите беше предоставено копие от протокол за унищожаване 

на ВД, от съдържанието на който е видно, че резултатите от проверката са 

отразени в таблица и се съхраняват в архива на РП Поморие, ведно с други 

архивни документи. 

С цитираната заповед е разпоредено за веществените доказателства, които 

се връщат на собствениците да се изготвя приемо-предавателен протокол,  който 

следва да съдържа точното описание, номерата на ДП и прокурорската 

преписка, датата на предаването и подписите на приемащото и предаващото 

лице. 
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Проверката установи, че в РП Поморие не се води специален дневник, в 

който да се завеждат всички протоколи, с които се приобщават веществени 

доказателства към следствените дела (протоколи за оглед на 

местопроизшествие, за претърсване, обиск и изземване, за доброволно 

предаване), като им се дава пореден номер, съгласно разпоредбата на чл. 95 от 

ПОДАПРБ. 

През 2011 г. по указания на Главния прокурор са издадени 13 броя 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 34 броя.  

През 2012 г. по указания на Главния прокурор са издадени 9 броя заповеди 

и разпореждания, а по собствена преценка на административния ръководител са 

издадени 29 броя. 

 През 2011 г. и 2012 г. част от прокурорите са участвали в различни 

семинари, лекции, конференции и работни срещи с разнообразна тематика, 

организирани от НИП, провеждани в Националния институт на правосъдието 

или учебна база Батак. През 2012 г. младши прокурор Калина Георгиева е 

участвала в „Практикантска програма за съдии по наказателно право е 

прокурори от страните н Централна и Източна Европа в гр. Бон от 11.11.2012 г. 

до 30.11.2012 г. 

През 2011 и 2012 година в обучителни семинари, организирани от НИП и 

ПРБ е участвала административният секретар. 

 Извършвани са периодични планови проверки от ОП Бургас.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2011 г. броят на преписките, които са били на производство в РП 

Поморие е 763, като броят на новообразуваните е 702, а образувани от 

предходни периоди – 59 броя. От тях, решени, както следва: общо 751 бр., 446 

отказа и 134 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 55 броя преписки, 

от тях изпратени до други прокуратури са 26 преписки, а изпратени по 

компетентност на административни органи – 29 броя. От постановените откази  

14 броя са обжалвани и от тях – 10 са потвърдени, а 4 са отменени. 

Необжалваните откази са общо 432 броя. 

През 2012 г. броят на преписките, които са били на производство в РП 

Поморие е 659, като броят на новообразуваните е 626 бр., а образувани от 

предходни периоди – 12 броя, а решените преписки в предходни периоди, по 

които са постъпили допълнителни материали са 21 бр.. От тях, решени, както 

следва: общо 629 бр., 332 отказа и 121 образувани ДП. Изпратени по 

компетентност са 46 броя преписки. От постановените откази  11 броя са 
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обжалвани, 9 са потвърдени, а 2 броя са отменени. Необжалваните откази са 

общо 321 бр. 

Прекратените с  резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.2006 г. на 

Главния прокурор на Р. България през 2011 г. са 43 общо, а през 2012 съгласно 

указанието, което е отменено и чл. 8 от Инструкция № И 89/10.03.2012 г. на 

Главния прокурор на Р. България са прекратени общо 18 бр.  

През 2011 г. преписките, изпратени за извършване на  предварителна 

проверка на органите на МВР и други специализирани органи са 167бр., а  

върнатите след извършена предварителна проверка са 96 бр.  

През 2012 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 1, т. 5 

от цитираната инструкция  на органите на МВР и други специализирани органи 

са изпратени 184 броя преписки, а преписките, върнати след извършена 

предварителна проверка са 72 броя.   

В края на всеки от проверяваните периоди няма останали нерешени 

преписки, образувани в предходната година. През 2011 г. по 2 преписки 

прокурорът лично е извършил предварителна проверка, а през 2012 година няма 

преписки по които прокурорът лично е извършил предварителна проверка. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2011 г. са наблюдавани  общо 1039 производства, от които 972 ДП, 

64 броя са бързи производства, както и 3 наблюдавани незабавни производства.  

През 2012 г. са наблюдавани общо 1307 производства, от които 1228 ДП, 

68 броя бързи производства и 11 наблюдавани незабавни производства.  

    ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от разследващ 

орган и решени от прокурор за 2011 г. - 758 общо, от които  701 ДП,  56 бързи 

производства и едно незабавно производство.  

     ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2012 г. -  990 общо, от които  916 ДП, 

63 бързи производства и 11 незабавни производства.  

  През 2011 г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 53, по 3  

производства разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5,  и по 8 

производства е постановено разследването да се извърши по общия ред. За 2012 

г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 53 броя,  8 са производствата, по 

които разследването  е  приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5, а по 5 производства 

е постановено разследването да се извърши по общия ред.  

  През 2011 година,  на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 
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разследващ орган – 23 броя ДП, като няма производства, по които прокурорът 

сам е извършил необходимите действия. Наблюдаваните незабавни 

производства, приключили в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 3, а по две 

незабавни производства е постановено разследването да се извърши по общия 

ред. 

През 2012 г., досъдебните производства,  изпратени на разследващ орган са 

14, а по еднодосъдебно производство, прокурорът сам е извършил необходимите 

действия. Наблюдаваните незабавни производства, приключили в срока по чл. 

362, ал. 5 от НПК са 9 бр., а по две незабавни производства разследването е 

приключило в срока по чл. 363, ал. 1, т. 5 от НПК, няма незабавни производства 

по които е постановено разследването да се извърши по общия ред. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2011 г. са 395,  от 

които 375 са срещу неизвестен извършител и 20 броя са срещу известен 

извършител, а през 2012 г. те са съответно общо 321 броя, от които 307 са срещу 

неизвестен извършител и 14 са срещу известен извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са   67  

броя, от тях 27 са срещу НИ и 40 са срещу ИИ, а през 2012 г. този брой е – общо 

възобновени 65, от които 34 срещу НИ и 31 срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 г. са 

общо  156 бр., от тях – 79 бр. са водени срещу известен извършител, а  77 бр. са 

срещу неизвестен извършител.Обжалваните пред съда са 3 бр., като едно 

постановление за прекратяване на досъдебно производство е отменено. 

Обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за прекратяване 

няма, а 1 постановление за прекратяване на наказателното производство е 

служебно отменено. От общо прекратените досъдебни производства, 6 бр. са 

прекратени поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2012 г. са 

общо  498 бр., от тях – 54 бр. са водени срещу известен извършител, а  444 бр. са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 8 бр. и от тях са 

отменени 3 постановления за прекратяване на досъдебно производство. Пред по-

горестояща прокуратура няма обжалвани постановления за прекратяване,  няма 

служебно отменено постановление за прекратяване на наказателното 

производство. От общо прекратените досъдебни производства 390 бр. са 

прекратени поради изтекла давност.   

През 2011 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 187 броя, а  уважените са 177 броя, съответно неуважените 

са 10 броя, направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване 

срока на разследването до административния ръководител са общо 250 броя, 

като всички са уважени. Направените искания от наблюдаващия прокурор за 
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удължаване срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура са общо 247 броя и само едно не е уважено. 

През 2012 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 212 броя, като уважените са 207 броя, а неуважените са 5 

броя, направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител са общо 244 броя и всички са 

уважени, всички направени 255 искания от наблюдаващия прокурор за 

удължаване срока на разследването до административния ръководител на по-

горестоящата прокуратура са уважени. 

През 2011 и през 2012 г. няма внесени искания до съда за вземане на 

обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК, които са 

уважени, а през 2012 г. няма такива внесени искания. През 2011 г.  в РП 

Поморие няма наказателни производства на специален надзор, а през 2012 г. на 

специален надзор е ДП № 473/2010 г. по описа на ОД МВР Бургас по чл. 352 от 

НК. С постановление от 17.10.2012 г. е променена подследствеността и делото е 

изпратено в СРП. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011 г. РП – Поморие  е внесла в съда 92 обвинителни акта. От тях  

47 броя са по досъдебни производства образувани през годината, а 45 по ДП, 

образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 5 ОА, 

върнатите с определение на съда са 6 броя, или общо 11  са върнатите дела, 

протестирано е едно и протестът не е уважен.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 94 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 39 броя, присъдите по реда на 

глава ХХVІІ от НПК са 18. От постановените по общия ред осъдителни присъди 

няма протестирани, няма протестирани от осъдителните присъди по реда на 

глава ХХVІІ от НПК. Постановена е една оправдателна присъда по общия ред, 

същата е протестирана, а протестът не е уважен. Няма постановена оправдателна 

присъда по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на съдебното следствие са 

постигнати 41 споразумения.  

През 2011 г. са внесени 94 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл. 381 от НПК/, като всички са одобрени общо 

81споразумения. През 2011 г. РП Поморие е внесла 16 предложения  по реда на 

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

административно наказание при условията на чл. 78а от НК. Уважените 

предложения са 11 броя,  едно предложение е върнато от съда, оправдани са 2 

лица. 
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 През 2011 г. прокурорите от РП – Поморие са участвали в 277 заседания 

по наказателни дела. 

През 2011 г. са приведени  в изпълнение 195 присъди, няма присъди, 

неприведени в срок, няма присъда с отложено изпълнението на наказанието, а 

гражданските дела с участие на прокурор са общо 10. Няма предявени  

граждански искове от прокурор, няма обжалвани съдебни решения. 

През 2012 г. РП – Поморие  е внесла в съда 80 обвинителни акта. От тях 33 

са по досъдебни производства образувани през годината, а 47 по ДП, образувани 

в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 3 ОА, върнатите с 

определение на съда е едно, или общо 4 са  върнатите дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 95 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 35 броя, а присъдите по реда 

на глава ХХVІІ от НПК са 7. Няма постановени оправдателни присъди по общия 

ред, нито такива по реда на глава ХХVІІ от НПК. В хода на съдебното следствие 

са постигнати 54 споразумения. 

През 2012 г. са внесени 55 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/, като 53 броя са одобрени, а две 

предложения са неодобрени. През 2012 г. РП Поморие е внесла 27 предложения  

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

налагане на административно наказание при условията на чл. 78а от НК. 

Решените от съда през този период са общо 19, одобрените  предложения са 16, 

3 лица са оправдани и две предложения са върнати от съда. През 2012 г. 

прокурорите от РП – Поморие са участвали в 243 заседания по наказателни дела 

и по 8 граждански дела с участие на прокурор. Няма предявени граждански 

искове, нито обжалвани от прокурор решения. 

През 2012 г. са приведени  в изпълнение 104 присъди, няма неприведени в 

срок и по една присъда е отложено изпълнението на наказанието. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Постановления за прекратяване – 2011 и 2012 г., проверени на случаен 

принцип 

Пр. пр. № 800/2011 г.по описа на РП Поморие, ДП № 11-425/2011 г. по 

описа на РУП Поморие, наблюдаващ прокурор К. Янушев. Производството е 

образувано на 15-06.201 г. срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 от 

НКС писмо от 31.08.2011 г. по искане на наблюдаващия прокурор срокът на 

разследване е удължен с четири месеца, считано от 16.12.2011 г. За втори път 

отново с писмо срокът за разследване е удължен от административния 
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ръководител на ОП Бургас отново с четири месеца, считано от 17.04.2012 г. 

Искано е ново удължаване на срока на 04.05.2012 г., което е уважен с още 

четири месеца. С постановление от 27.08.2012 г. на прокурор Янушев са 

отделени писмени доказателства и са изпратени по компетентност на РП Бургас. 

С постановление от същата дата частично е прекратено производството, водено 

срещу двете лица, за които за отделени материали и са изпратени по 

компетентност на РП Бургас. С определение от 17.09.2012 г. Поморийският 

районен съд в закрито заседание по ЧНД № 377/2012 г. е отменил 

постановлението на РП Поморие поради допуснати процесуални нарушения, 

като делото е върнато на прокуратурата за изпълнение на указания на съда, 

дадени в мотивната част на определението. След изпълнение на указанията на 

съда с постановление от 16.10.2012 г. производството отново е частично 

прекратено, като това постановление е влязло в сила на 07.11.2012 г. С 

постановление от 19.11.2012 г. производството по делото, водено срещу НИ  е 

спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.  

Пр. пр. № вх.№893/98г. на Поморийската районна прокуратура /ПРП/, ДП 

№ 643/98г. на РУП-Поморие. ДП е било образувано на 16.09.98 г.  с/у НИ за 

престъпление по чл. 195, ал. 1,т. 3 от НК; досъдебното производство е било 

спряно на 27.10.98 г. на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от НПК(отм. ). С 

постановление  08.05.2012 г. на прокурор К. Янушев досъдебното производство 

е било възобновено и е прекратено поради изтекла давност на основание чл. 243, 

ал. 1, т. 1, вр. чл.24, ал.1, т. 3 от НПК. С определение на РС – Поморие от 

02.07.12 г. (в сила от 11.07.12) е потвърдено прекратяването на досъдебното 

производство. 

Проверени също: пр.пр. вх. № 105/10г. на ПРП, ДП №11-258/10г. по описа 

на РУП – Поморие; пр.пр.№ вх.№191/12г. на ПРП, ДП № 11-75/12г. по описа на 

РУП – Поморие; пр. пр.№1319/09г. на ПРП, ДП № 11-195/10 по РУП – Поморие; 

пр.пр.№956/10 г. на ПРП, ДП 11-488/10г. по описа на РУП – Поморие. 

 

Изводи и анализ:  

         Прекратените общо ДП от прокурор за 2011 г. са 156 бр. /150 бр.  

дознания, 3 бр.  следствени дела, 3 бр. по бързи производства/, от тях по давност 

на основание чл.24, ал.1, т. 3 от НПК –  6 бр. Няма  случаи на неоснователно 

образуване на производство от прокурор, довело до последващо прекратяване, 

нито дела с обвиняем с наложена МНО „Задържане под стража”, по които да е 

било постановено прекратяване.  Прекратените общо ДП за 2012 г. от прокурор 

са  498 бр. / 472 бр.  дознания, 19 бр.  следствени дела, 6 бр. по бързи 

производства и 1 бр. по НП/ -   от тях по давност на основание чл.24, ал.1, т. 3 от 

НПК – 390 броя./данните са от годишните доклади на ПРБ/ 
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      Тази статистика дава основание да се приеме, че прокурорите в Поморийска 

районна прокуратура по принцип съставят законосъобразни, процесуално 

издържани и мотивирани постановления за прекратяване на наказателните 

производства. 

       При  съпоставяне на броя образувани, спрени и прекратени досъдебни 

производства срещу НИ с броя на образуваните ДП срещу ИИ се установява, че 

броят на първите е в пъти повече. 

      Във всичките постановления за прекратяване е посочено, че постановлението 

може да се обжалва в 7 дневен срок. Не във всички НП обаче има приложени 

известия за доставяне /обратни разписки/. 

 

Проверени на случаен принцип откази от образуване на досъдебно 

производство за 2011 г. и 2012 г. 

 

Пр. пр. № 84/2011 г. по описа на РП Поморие, наблюдаващ прокурор 

Константин Янушев. Преписката е образувана по жалба на Р.С.Д., гражданка на 

Румъния, за това, че на 24.04.2011 г. в гр. Поморие, от нает от нея и семейството 

й апартамент, неизвестен извършител е отнел детски дрешки на обща стойност 

около 40 лв.По данни от извършената проверка е установено, че в апартамента е 

влизала само камериерката, която доброволно си е показала личния багаж, в 

който не е установено нищо. От проведена беседа с управата на комплекса 

полицейските органи установили, че това е класически случай, при който 

туристи, набеждавайки служители от персонала в извършени кражби се опитват 

да не плащат престоя си. С постановление от 15.06.2011 г. е отказано образуване 

на досъдебно производство и преписката е прекратена. Посочено е, препис да се 

изпрати на пострадалата, посочено е, че постановлението може да се обжалва в 

седмодневен срок от получаване на преписа пред БОП.  

Пр. пр. № 717/2011 г. по описа на РП Поморие, наблюдаващ прокурор 

Калина Георгиева. Преписката е образувана във връзка с подадено от П.И.С. 

заявление, в което се твърди, че  на 23.04.2011 г. около 17.00 часа паркирал 

собствения си лек автомобил пред хотел З., където бил отседнал, а на другия ден 

около 10.15 часа установил, че предната лява гума е срязана. По негови данни 

стойността на гумата е около 60 лв. Не са установени свидетели. В 

постановление от 06.06.2011 г. прокурор Георгиева приема, че с оглед размера 

на причинената щета, в конкретния случай са налице условията за прилагане на 

разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК и е отказано образуване на досъдебно 

производство, като преписката е прекратена. Посочено е, препис да се изпрати 

на жалбоподателя, както и възможността за обжалване на основание чл. 213, ал. 

2 от НПК пред ОП Бургас 

Пр. пр. № 298/2012 г. по описа на РП Поморие, наблюдаващ прокурор 
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Мануел Манев. Преписката е образувана по повод оплакване от Г.Н.К., че му е 

откраднат моторен трион за рязане на дърва, заедно с резервна верига, туба за 

масло и две брадви. Посочил негови познати за извършители. По време на 

проверката не е установено категорично участието на посочените от 

жалбоподателя лица, а междувременно моторният трион и двете брадви са 

върнати на собственика срещу разписка, като лицата твърдят, че са ги взели за 

временно ползване, като имали уговорка на другия ден да ходят за дърва. С 

постановление от 28.03.2012 г. е отказано образуване на досъдебно 

производство, постановено е препис до си връчи на жалбоподателя, както и 

възможността за обжалване пред ОП Бургас на основание чл. 213, ал.1 от НПК. 

Изводи: 

- във всички постановления е  посочено, препис да се изпрати на 

жалбоподателя и други страни, ако има такива, но в случаите, когато 

пострадалите са чужди граждани и се отнася до минимални суми, материалите 

не се пращат за превод, понякога постановленията се изпращат по пощата, 

понякога с обратна разписка. Обяснението е, че това се прави поради липса на 

средства за преводи, предвид минималния бюджет на ПРП.  

- в някои постановления за отказ /на прокурор Янушев/ е посочено, че 

постановлението може да се обжалва пред ОП – Бургас в 7 дневен срок. /няма 

срок в НПК за обжалване на отказите вж. чл. 213 НПК/; 

- броят на обжалваните откази е много нисък, което е показател за 

качеството на прокурорските актове с постановен отказ, които са подробно 

мотивирани, като от обжалваните откази повечето са потвърдени.  

 

Спрени досъдебни производства през 2011 и 2012 г., проверени на случаен 

принцип срещу известен извършител и неизвестен извършител 

 

    

По спрените дела срещу известен извършител бяха проверени само НП, 

тъй като в момента на извършването на проверката в РП – Поморие не се 

намираше нито едно спряно досъдебно производство. Констатирано бе, че в 

диспозитива на постановленията не се изписва номерът на прокурорската 

преписка, а само така наречения ДП номер на прокуратурата /този номер е 

номер на досъдебното производство, който се дава от Районната прокуратура и 

се различава от номера на досъдебното производство, който се дава от 

полицията/, номера на прокуроската преписка, по която се води преписката в 

УИС не се изписва никъде в постановлението, а го има единствено на печата на 

прокуратурата в горния ляв ъгъл.  
 

 Бяха проверени постановления в НП – та по пр. пр. № 766/2011 г. по 
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описа на РП - Поморие, ДП дознание № 11-425/2012 г. по описа на РУП – МВР 

гр.Поморие, ДП № 219/2012г. по описа на РП – Поморие; 

пр. пр. № 990/2012 г. по описа на РП – Поморие, ДП дознание № 11-

569/2012 г. по описа на РУП – МВР гр.Поморие, ДП № 323/2012 г. по описа на 

РП – Поморие;  

пр. пр. № 1293/2012 г. по описа на РП – Поморие, ДП дознание № 11-

769/2012 г. по описа на РУП – МВР .Поморие, ДП № 446/2012 г. по описа на РП 

– Поморие и др. 

 Пр. пр. № 473/2012 г. по описа на РП – Поморие, ДП дознание № 11-

205/2012 г. по описа на РУП – МВР гр.Поморие, ДП № 124/2012 г. по описа на 

РП – Поморие. Наблюдаващ прокурор Мануел Манев. ДП е започнато на 

20.04.2012 г. при условията на чл.212, ал. 2 от НПК срещу НИ за престъпление 

по чл.195, ал. 1, т. 2, вр.чл.194, ал. 1 от НК. На основание чл.75, ал. 2 НПК 

пострадалият е уведомен за образуваното ДП. На 05.06.2012 г. е изготвено 

предложение от разследващия полицай за удължаване срока на разследване, 

което е получено в РП – Поморие на 07.06.2012 г. С писмо от 11.06.2012 г. на 

административния ръководител на РП – Поморие М. Манев е удължен срока с 

четири месеца, считано от 20.06.2012 г. В хода на разследването са разпитани 

свидетели, назначена е и е изготвена съдебно – икономическа /оценъчна/ 

експертиза. С постановление от 26.10.2012 г. на основание чл. 218, ал. 2 НПК е 

постановено да бъде установено местоживеенето на лицето П.А.П., с постоянен 

адрес с. Др., обл.С. ДП е изпратено в РП – Поморие на 06.11.2012 г. с мнение за 

спиране на основание чл. 244, ал. 1, т.  3 НПК. С постановление от 26.11.2012 г. 

ДП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК, поради неразкриване на 

извършителя. На 04.03.2013 г. в РП – Поморие е получено писмо, с което се 

изпращат материалите по производството, ведно с искане за възобновяване на 

ДП, тъй като е установен П.А.П., който бил обявен за ОДИ и му е връчена 

призовка за 08.03.2013 г.  – 10.00 часа. С постановление от 05.03.2013 г. ДП е 

възобновено. /В кориците на досъдебното производство липсва /не е приложена 

призовка, няма писмо от служител на МВР /или друг документ/ от които да е 

видно, че лицето действително е установено и му е връчена призовка. Няма 

извършено нито едно ПСД след възобновяването, всъщност няма абсолютно 

никакъв документ в ДП между възобновяването и полученото ново мнение за 

спиране на наказателното производство от 15.04.2013 г., в което е записано, 

че лицето П.А.П. не се е явило в РУП – Поморие, нито от съответното РУ /без 

да е посочено конкретно/, където му е била връчена призовката с получен 

отрязък от връчената призовка/. ДП е изпратено в РП – Поморие на 19.04.2013 

г. с мнение за спиране и с постановление от 15.05.2013 г. производството отново 

е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, поради неявяването на П.А.П. 

в РУП – Поморие. На 05.06.2013 г. в РП – Поморие е получено писмо, с което се 
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изпращат материалите по делото, ведно с искане за възобновяване на ДП, 

поради установяването на  П.А.П.,  обявен за ОДИ и му е връчена призовка за 

07.06.2013 г.  – 10.00 часа. Не е приложена призовка, нито друг документ, от 

който да е видно, че действително лицето П.А.П., обявено за ОДИ, е установено 

и му е връчена призовка. Към момента на извършване на проверката 19.06.2013 

г. ДП не е възобновено. До приключването на проверката беше представена 

призовка от РУП – Сливен.  

 

 Изводи: Характерно за региона е, че в диспозитива на постановленията не 

се изписва номера на прокурорската преписка, а само ДП номера на 

прокуратурата, като входящият номер на прокурорската преписка, която се 

въвежда в УИС не се изписва никъде в постановлението, а е посочен единствено 

върху печата на прокуратурата в горния ляв ъгъл.  

Анализът на  проверените дела показва, че  основно  делата са спирани за 

издирване на извършителя, по време на възобновяването са искани удължавания 

на срока за разследване своевременно, винаги се следи за спазване на 

разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, съгласно която, когато делото е спряно 

поради не откриване на свидетел очевидец, след изтичане на една година делото 

се възобновява;  

През 2012 г. в РП Поморие са били спрени  321 бр. ДП /395 бр. за 2011 г. /, 

от които  14 бр. срещу известен извършител.  

       - спрените срещу известен извършител се изпращат в полицията за 

продължаване на издирването. Не се изпълняват указанията на И-55/2008г., 

т.18 на Главния прокурор на Република България,  съгласно която, спрените 

дела срещу известен извършител остават на съхранение в ПРБ. 

     - към проверените дела са приложени  протоколи за избор на 

наблюдаващи прокурори;  

     - всички лица, отсъствието на които, е причината за спиране на 

производството са обявявани за издирване по съответния ред;  

 

  Проверени на случаен принцип дела с оправдателни присъди,  

постановления по чл. 78а от НК и обвинителни актове 

 

Досъдебно производство № 782/2011 г.по описа на РУП Поморие, вх. № 

1148/2011 г. по описа на РП Поморие, ДП 481/2011 г., наблюдаващ прокурор 

Калина Георгиева. Внесено ПД № 31/2012 г. , върнато от РС Поморие от 

съдебно заседание с протоколно определение от 21.06.2012 г. за отстраняване  на 

допуснатото процесуално нарушение – обвинителният акт не е изготвен 

съгласно изискванията на чл. 246, ал. 2 от НПК. На 31.10.2012 г. делото е 
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прекратено от мл. прокурор К. Георгиева. 

      Досъдебно производство № 51/2011 г. по описа на РУП Поморие, вх. № 

119/2011г. по описа на РП Поморие, ДП 38/2011г., наблюдаващ прокурор 

Мануел Манев. Внесено споразумение в РС Поморие с № 17/2012 г. неодобрено 

в съдебно заседание, върнато  с протоколно определение  от 17.04.2012 г. за 

изготвяне на  постановление по чл. 78а от НК.   На 26.04.2012 г. е внесено в РС 

Поморие  с постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание. В съдебно заседание е наложено 

наказание от ПРС на двете лица   „глоба” в размер на по 1000 лв. 

 Досъдебно производство № 617/2012 г. по описа на РУП Поморие, вх. № 

1050/2012 г. по описа на РП Поморие, БП № 43/2012 г., наблюдаващ прокурор  

К. Георгиева. Внесено в РС Поморие със споразумение № 40/2012г. – върнато  с 

разпореждане за  изготвяне на постановление по чл. 78а от НК. На 30.08.2012г. 

делото е внесено с постановление по чл.78а от НК,  наложена  e „глоба” в размер 

на 1500 лв. 

Досъдебно производство №  889/2011 г. на РУП Поморие, вх. № 

1482/2011 г. по описа на РП Поморие, БП № 58/2011 г., наблюдаващ прокурор 

Янушев.  Внесено в РС Поморие с постановление по чл. 78а от НК, с решение № 

4 от 11.01.2012 г. признава обвиняемият за „невинен”.Делото е внесено по 

чл.354а, ал. 5 срещу 1 лице и е влязло в сила. 

 Досъдебно производство № 113/2012 г. по описа на РУП Поморие, вх. № 

267/2012 г. по описа на РП Поморие, ДП № 63/2012 г., наблюдаващ прокурор  

Мануел Манев. Внесено в РС Поморие с постановление по чл. 78а от НК, с 

решение № 118/13.09.2012 г. обвиняемите са признати за „невинни”. Делото е 

внесено по чл.235, ал. 6 срещу 2 лица и е влязло в сила. 

Пр. пр. № 1646/2011 г. по описа на РП Поморие, ДП № 11-1002/2011 г. по 

описа на РУП Поморие, наблюдаващ прокурор Калина Георгиева. 

Производството е образувано на 28.12.2011 г. на основание чл. 212, ал. 1 от 

НПК, срещу виновното лице за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 1 от 

НК. След извършено разследване, с постановление от 20.03.2012 г. на прокурор 

Георгиева е предложено освобождаване от наказателна отговорност с налагане 

на административно наказание по реда на чл. 78а от НК. С решение от 

04.07.2012 г. на РС Поморие, постановено по АНД № 123/2012 г. по описа на 

съда обвиняемият е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 

343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и е освободен от наказателна отговорност, като му е 

наложено административно наказание – глоба в размер на 2 500 лв. Решението е 

обжалвано и с решение от 04.10.2012 г. на ОС Бургас, постановено по 

административно дело  № 940/2012 г. по описа на БОС е потвърдено решението 

на РС Поморие. 

Пр. пр. № 80/2011 г., ДП № 11-54/2011 г., наблюдаващ прокурор К. 
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Янушев. С постановление от 27.04.2011 г. е предложено освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл 

375 от НПК, вр. чл. 78а от НК за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 

2, т. 1 от НК. С решение на РС Поморие от 31.05.2011 г., постановено по АНД № 

135/2011 г. обвиняемият е признат за виновен и е освободен от наказателна 

отговорност, като му е наложено административно наказание глоба в размер на 

1 000 лв.  

Пр.пр.№ 399/2011г. по описа на РП – Поморие, ДП № 11-194/2011г. по 

описа на РУП – Поморие, ДП № 137/2011г. по описа на РП – Поморие. 

Наблюдаващ прокурор Мануел Манев. ДП е приключило с внесен в РС – 

Поморие обвинителен акт, който не отговаря на изискванията на чл.246 от НПК. 

 

Изводи:  

        1. През 2012 г. от съда са върнати общо 7 бр. дела, срещу /18 бр. за 2011 г./ 

а именно –  4 бр. по внесени обвинителни актове;  2 бр. неодобрено и върнато на 

прокурора споразумение и 1 бр. по внесено предложение по чл.78а от НК. 

Относителният дял на общо върнатите дела спрямо общо внесените 

прокурорски актове е 4,32 %;  

       - по всички дела са приложени протоколите за случайно разпределение; 

       - анализът на делата, върнати от съда сочи, че все още се допускат 

процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, непълноти на 

диспозитива на обвиненията, както и противоречия в обвинителния акт.  

2. по отношение на оправдателните присъди, основна причина е 

различната преценка за приложението на чл.9 ал.2 от НК от страна на 

прокуратурата и съда. Това се отнася основно за престъпленията по чл.354а от 

НК и чл.235 от НК. 

 

 

Специфични проблеми в региона 

 

Голяма част от територията на Община Поморие е заета от горски фонд, 

което е един значителен ресурс за региона и държавата. Особено актуален 

проблем пред държавата е опазването на горите от незаконна сеч и 

обезлесяването на цели райони, с което се нанасят огромни щети на природата. 

Във връзка с посоченото,  навременната реакция на обществото и държавните 

органи спрямо лицата, извършващи престъпления с които се засяга целостта на 

горския фонд е много необходима. На проведени съвместни съвещания между 

ръководството на ОД - МВР гр. Бургас и ръководителите на прокуратурата в 

Бургаска област е взето решение за решителни действия спрямо незаконната сеч 
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в горския фонд. Прието е, че лицата със заловени количества незаконно 

отсечени дърва над 1,5 кубика, следва да бъдат привлечени в качеството на 

обвиняеми по чл. 235 от НК. Обратно на това съдът приел за своя практика, че 

ако установения дървен материал е на стойност под минималната работна 

заплата за страната, следва да се приложи чл. 9, ал. 2 от НК, което по груба 

оценка съответства на около 7 кубика дървен материал – едно много голямо 

количество. Именно поради възприетата различна практика от съда и 

прокуратура в района се стига  до голям процент оправдателни присъди по този 

текст от НК. 

Друг специфичен проблем възниква поради липса на достатъчно пари в 

бюджета за изпълнение на ЕЗА, за преводи на прокурорски актове и др. 

Проверена беше присъда № 9/02.03.2011 г. по НОХД № 301/2010 г. на Районен 

съд Айтос, с която Х.Й.Й. е признат за виновен за извършено престъпление по 

чл.210, ал. 1, т. 2, вр.чл. 209, ал.1, вр.чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, с която му е 

наложено наказание ЛОС за срок от три години, при първоначален строг режим 

на изтърпяване на наказанието. С решение № 156/21.07.2011 г. на БОС е 

потвърдена присъдата на Районен съд – Айтос. На 17.08.2012 г. е издадена ЕЗА 

по изпълнителна преписка № Д-19/2011 г. Получени са данни, че лицето се 

намира в Република Гърция. На 31.08.2012 г. ЕЗА е изпратена за спешен превод 

до служба „Преводи” при Администрацията на Главния прокурор на Република 

България, след което преведената ЕЗА е получена в РП – Поморие. Поради 

липсата на парични средства наблюдаващият прокурор е платил с лични пари 

сумата от 43,56 лв. за изпращане на колетна пратка /ЕЗА – та/ в Република 

Гърция. /сумата е възстановена на прокурор Калина Чолакова едва на 21.09.2012 

г./ 

 

Книга за влезлите в сила присъди 

 

През 2011г. и 2012г. в Районна прокуратура - Поморие няма 

несвоевременно изпратени от прокурора присъди за изпълнение на органите по 

изпълнението им. Всички получени в прокуратурата присъди са изпратени за 

изпълнение на съответните органи в срок до 5 дни. В този срок получените 

присъди се изпращат за изпълнение на компетентния орган или се предприемат 

необходимите действия за установяване на обстоятелства, имащи пряко 

отношение към привеждането в изпълнение на наложените наказания – наличие 

на данни за други осъждания на лицата, адресна регистрация, месторабота, 

условия за определяне на общо наказание, приспадане на изтърпяно наказание 

или предварително задържане.  

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 
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       Най-голям дял от разследваните престъпления от Районна прокуратура 

Поморие са тези против собствеността, общоопасните престъпления и против 

личността; 

        като цяло натовареността на РП Поморие е над средната за страната, но 

следва да се има предвид, че по-голямата част от образуваните досъдебни 

производства не се отличават с фактическа и правна сложност, много голям е 

процентът на постановените откази, поради специфичните условия – множество 

хотелски комплекси и голям брой пострадали чужди граждани; 

         условията за работа са много добри,  но няма възможност за обособяване на 

склад за ВД съгласно изискванията на ПОДАПРБ; 

        по принцип прокурорите в Районна прокуратура Поморие се произнасят по 

преписките и досъдебните производства предимно в законните срокове, като 

забавяния  почти не се допускат; 

       една част от върнатите от съда дела са за допуснати процесуални нарушения 

от разследващия орган, които прокурорът не е забелязал и отстранил, друга част 

са за допуснати технически грешки от разследващите органи и/или прокурора, 

както и поради обстоятелството, че обвинителните актове не са изготвени 

съгласно изискванията на чл.246 ал.2 от НПК, но процентното им съотношение с 

общо внесените прокурорски актове е минимално;  

         процентното съотношение на оправдателните присъди спрямо внесените 

обвинителни актове дава основание да се приеме, че наблюдаващите прокурори 

прецизно и професионално преценяват събраните доказателства при 

подготовката на обвинението; 

      в РП Поморие е създадена добра организация за явяването в съдебни 

заседания на прокурора, наблюдавал ДП и внесъл съответния прокурорски акт, 

няма случаи на отложени дела, поради неявяване на прокурор;  

      разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ се спазва, като районният прокурор участва в 

разпределението на делата с процент, еднакъв с останалите прокурори съгласно 

последната издадена заповед; 

        при по-продължително отсъствие на някой прокурор, напр. командироване, 

продължителен отпуск по болест и др. висящите дела и преписки се 

преразпределят на случаен принцип;  

        когато наблюдаващият прокурор е определен чрез системата за случайно 

разпределение, във всички наблюдателни преписки се прилагат протоколи от 

случайния подбор „кратък протокол”; 

          повдигането на обвинение и предявяването по реда на чл. 219, ал. 1 от 

НПК, респ. чл. 226 от НПК винаги се съгласува с наблюдаващия прокурор;  
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        Не във всички постановленията за спиране на досъдебните производства в 

диспозитива се изписва изрично, че следва преписи да се връчат на тъжител, 

пострадал и други лица, ако има такива; 

       въведена е практика, при постъпване на преписката в прокуратурата да се 

поставя входящ номер и ако бъде образувано досъдебно производство да се дава 

нов номер – наречен пореден номер или ДП по описа на прокуратурата, да  се 

приключва входящия дневник с посочване на този номер и в книгата за 

досъдебните производства да се описва движението му подробно. Този начин на 

работа е въведен отдавна в целия регион.   

     в някои постановления за отказ от образуване на досъдебни производства на 

прокурор Янушев, в противоречие с текста на чл. 213, ал. 2 от НПК, в който не е 

посочен никакъв срок се определя седмодневен срок за обжалване;  

      във всички наблюдателни преписки е приложена справка за действията на 

прокурора при приключване на съдебното производство, както и копие от 

постановлението за привличане на обвиняем с подпис на наблюдаващия 

прокурор и печат на прокуратурата; 

         проверените книги се водят добре, прегледно и четливо са попълнени 

всички изискуеми графи, с изключение на книгата за веществените 

доказателства, която не е съобразена с изискванията на ПОДАПРБ, не съдържа 

всички графи, съгласно изискванията на правилника.  Не е въведен входящ 

регистър за  разследвания от прокурор. Проверката установи, че в РП Поморие 

не се води специален дневник, в който да се завеждат всички протоколи, с които 

се приобщават веществени доказателства към следствените дела (протоколи за 

оглед на местопроизшествие, за претърсване, обиск и изземване, за доброволно 

предаване), като им се дава пореден номер, съгласно разпоредбата на чл. 95 от 

ПОДАПРБ, не се съставят протоколи за приемане и предаване на ВД, не винаги 

се изписват имената на служителите, предаващи и приемащи веществените 

доказателства, няма специален склад и специален служител Не се води отделен 

регистрационен дневник на веществените доказателства, който се съхранява от 

завеждащия склада служител, съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 2 от 

ПОДАПРБ. Не се води отделна книга с оглед разпоредбите на  чл.103 от 

ПОДАПРБ, съгласно които, веществените доказателства се предават на 

експертиза или се предоставят на друга институция, се съставя протокол, 

съдържанието на който е подробно описан в ПОДАПРБ, и който се прилага в 

отделна книга за съхранение на протоколите. Следва да се отбележи, че няма 

образец, предоставен от ВКП; 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 
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   1. Административният ръководител да създаде организация да се спазва 

от наблюдаващите прокурори разпоредбата на чл. 213, ал. 2 от НПК, с оглед 

недопускане ограничаване на правата на гражданите с определяне на конкретен 

срок. 

   2. Административният ръководител да създаде организация да не се 

допуска възобновяване на спрени досъдебни производства, без налични 

доказателства за отпадане на причината за спиране, а в случаите когато въпреки 

това производството е възобновено да се предприемат своевременно 

необходимите действия по разследването.  

  3. Административният ръководител да създаде организация за спазване  

разпоредбата на т.18 на И-55/2008 г.  на Главния прокурор на Република 

България,  съгласно която, спрените дела срещу известен извършител остават на 

съхранение в ПРБ. 

         4. В постановленията за спиране и прекратяване на досъдебните 

производства, както и в останалите актове на прокурорите,  задължително да се 

вписват номерата на прокурорската преписка по описа на прокуратурата, както и 

номерът на ДП по описа на РУП /а не само ДП номера на прокуратурата/. 

          5. Административният ръководител да разпореди да се изготвят:  

специален дневник, в който да се завеждат всички протоколи, с които се 

приобщават веществени доказателства към следствените дела, съгласно чл. 95 от 

ПОДАПРБ; отделен регистрационен дневник на веществените доказателства, 

който се съхранява от завеждащия склада служител, съгласно чл. 96, ал. 2 от 

ПОДАПРБ и книга за съхранение на протоколите по чл.103 от ПОДАПРБ, както и 

да осигури възможност съхраняването на веществените доказателства да се 

извършва  съгласно изискванията на  чл. 110 и чл. 111 от НПК,  като се спазват 

разпоредбите на ПОДАПРБ. 

 6. При изготвянето на обвинителните актове наблюдаващите прокурори да  

спазват разпоредбата на чл.246 ал.2 от НПК. 

 

       За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде писмено 

уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

Приложения: 

 

 1. Заповед № ПП-01-28/08.04.2013 г. за извършване на планова проверка, 

връчена на проверявания орган;  

 2.   Справки  по 4 броя за 2011 и 2012 г.;   

 3. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура Поморие през 

2011 и 2012 г.;   
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 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, заповеди за 

съхраняване на веществени доказателства и копия от протоколи на комисия за 

ВД, копия от актове на прокурори – постановления за прекратяване, 

споразумения, преписки по изпълнение на присъди, откази от образуване на ДП 

и др. 

   

Настоящият акт на електронен носител, без приложенията, да се изпрати 

на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура  гр. Поморие – 

г-н Мануел Манев за сведение, изпълнение на препоръките и запознаване на 

прокурорите от РП  гр. Поморие с акта /и на хартиен носител/. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас – г-

жа Калина Чапкънова, за сведение.  

3. Административния ръководител на Бургаска апелативна прокуратура  - 

за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България  - г-н Сотир Цацаров, за 

сведение. 

5. Представляващия Висшия съдебен съвет - г-жа Соня Найденова, за 

сведение. 

 

 

            Инспектор: 

    гр.София             /Моника Малинова/ 


