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На 24.10.2012 година, въз основа на заповед № ПП-01-94/17.10.2012 г. 

на Главния инспектор на ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС, 

беше извършена комплексна проверка на дейността на РП Харманли, която 

обхвана периода за второто полугодие на 2009 г., както и 2010 и 2011 г. 

Проверката се осъществи от екип -  инспектор Моника Малинова и експерти -  

Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. Проверката беше извършена на 

място в РП Харманли, 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. 

 Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени 

критерии  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Районна Прокуратура - гр. Харманли се помещава в сграда, находяща 

се в центъра на града, която е собственост на Община Харманли. Правото на 

ползване  на осем служебни помещения /кабинети,/ санитарен възел и част от 

коридор е отстъпено безвъзмездно с договор през 2001 г. През 2011 г. е 

сключен нов договор между Община Харманли и Министерство на 

правосъдието за срок от 10 години. Всички помещения са оборудвани с  

компютри и правно информационни технологии. Има помещение, което е 

обособено като склад за веществени доказателства, както се изисква от 

ПОДАПРБ, но в него се съхранява и архивът на прокуратурата.  

През 2010 година от общо по щатно разписание 4 прокурори са 

работили 2 прокурори, поради командироването на прокурор Георги Гешев в 

ОП от Хасково от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., както и командироването на 

прокурор Невена Владимирова от 01.01.2010 до 15.02.2010 г. в РП 

Димитровград и преместването й по щат в РП Димитровград от 15.02.2010 г. , 

като след тази дата има една незаета щатна бройка. 

През 2011 година са работили 3 прокурори, поради командироването на 

прокурор Георги Гешев в ОП Хасково от 01.01. до 10.03.2011 г. и от 01.11. до 

31.12.2011 г., а прокурор Маргарит Стоилов е ползвал отпуск по болест от 

18.01.2011 г. до 10.02.2011 г. Има една незаета щатна бройка. 

На 15.07.2010 г. прокурор Иван Стоянов е встъпил в длъжност районен 

прокурор на РП Харманли, а прокурор Тереза Скорчева /административен 

ръководител на РП Харманли до тази дата/ е встъпила в длъжност - районен 

прокурор на РП Хасково. 

Общият брой служители в РП Харманли е 6 души по щатно разписание, 

а конкретно заетите длъжности са: административен секретар; съдебен 

секретар-протоколист 1; компютърен оператор, изпълняващ деловодни 

функции 1; съдебен деловодител – 2 и призовкар. 

През 2011 г. няма промяна в служителите, работещи в администрацията 

на прокуратурата. 
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Водят се  книги, дневници, регистри и азбучници на основание 

Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в Р. България;  по указание на ВКП се водят – 2 броя книги – 

тетрадки за доклад на делата по чл. 219 и по чл. 226 от НПК; регистър – 

списък на спрените досъдебните производства /ДП/ срещу известен и 

неизвестен извършител; книга за отчитане на извънреден труд, положен от 

прокурорите и служителите; регистър на лицата с неприключили три и 

повече досъдебни производства; регистри за инструктаж. 

 По собствена преценка на хартиен носител се водят – книга за 

действията на прокурора по чл. 242, ал. 2 от НПК; книга за участие в 

граждански дела; книга за принудителните административни мерки – чл. 153 

ЗНЗ и чл. 549 от НК; книга за взетите мерки за неотклонение „Задържане под 

стража”; регистър азбучник на справките за натовареността на прокурорите 

при изготвяне на годишни отчетни доклади /искания по НПК за претърсване, 

изземване, удължаване на срока по чл. 234 от НПК/; регистър на решението 

от съда НОХД по внесени прокурорски актове; решения по споразуменията 

по чл. 381, ал. 1 от НПК; регистър на предложенията по чл. 78а от НК; 

регистър на приключените досъдебни производства и на решенията на 

прокурора. 

На хартиен носител се водят – всички книги и регистрите, водени по 

собствена преценка, а на електронен носител – опис на спрените дела срещу 

ИИ и НИ; регистър на лицата с неприключени три и повече досъдебни 

производства.  

 Използват се правните програми –Апис, а от 2011 г. също и Сиела. 

Използва се унифицираната информационна система – УИС, предоставена от 

ВКП. Служителят, натоварен да въвежда данните в УИС е Д. И. – 

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции. 

Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед № РП -60/04.10.2007 

г., като тази заповед е изменяна през годините, с оглед настъпили промени в 

състава на прокурорите, продължително отсъствие и командироване на 

прокурори в други прокуратури. Последната заповед е от 14.03.2011 година, а 

служителят, определен за работа с програмата е М. Хр. – съдебен секретар.   

В РП Харманли се изготвят ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, 

деветмесечни и годишни статистически данни, отчети и анализи и годишен 

отчет. 

През 2010 и 2011 г. са провеждани  работни съвещания във връзка с 

указания на ВКП, АП Пловдив и ОП Хасково. В шестмесечните и годишните 

доклади е извършен  анализ на обема и натовареността на прокурорската 

дейност. През 2010 г. е извършена комплексна ревизия на дейността на 

прокуратурата от ОП Хасково, след което на работни съвещания са обсъдени 

констатациите и препоръките и са предприети мерки за отстраняване на 

допуснати нередности. През 2011 г. в РП Харманли е извършен вътрешен 
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одит от звено „Вътрешен одит”  в Главна прокуратура на Република България 

е са предприети мерки за изпълнение на дадените препоръки. 

През проверявания период няма предложения за наказания или 

поощрения на прокурори от страна на административния ръководител.  

Книгата за веществени доказателства /ВД/ е стара и не съдържа всички 

графи, съгласно изискванията на ПОДАПРБ, не се съставят протоколи за 

приемане и предаване на ВД, а се съставят разписки, с посочване името на 

приемащия ВД, не се изписват имената на служителите, предаващи и 

приемащи веществените доказателства.  

Проверката установи, че в РП – Харманли 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. 

Установи се също, че в РП – Харманли  не се води регистрационен 

дневник на веществените доказателства, който се съхранява от завеждащия 

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

заповед на административния ръководител, с която се определя служител 

завеждащ склада. Веществените доказателства обичайно се държат в РУП 

Харманли. Следва да се отбележи, че няма образци на дневниците 

/регистрите/, предоставени от ВКП.  

Не се води и отделна книга съгласно чл.103, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ, 

съгласно които веществените доказателства се предават на експертиза, 

връщат се на собственика, предоставят се на друга институция или се 

унищожават, се съставя протокол съдържанието, на който е подробно описан 

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

протоколите. 

Всяка година се извършва проверка от определената със заповед 

комисия, която проверява налице ли са всички веществени доказателства, 

правилно ли се съхраняват и има ли такива, по отношение на които не е 

направено разпореждане от прокурора и ли то не е изпълнено, за което се 

съставя съответен протокол.  

В хода на извършената проверка в РП – Харманли бяха проверени 

хартиените протоколи за избор на наблюдаващ прокурор на случаен принцип 

през проверявания период /твърдия диск /хард диска/ на компютъра, на 

който се разпределят делата на случаен принцип не е проверяван/.  
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През 2010 г. по указания на Главния прокурор са издадени 9 заповеди и 

разпореждания, а по собствена преценка на административния ръководител 

са издадени 13 броя.  

През 2011 г. по указания на Главния прокурор са издадени 11 заповеди 

и разпореждания, а по собствена преценка на административния ръководител 

са издадени 8 броя. 

 През 2010 г. двама от прокурорите са участвали в различни семинари – 

прокурор Владимирова – семинар на тема „Развитие на човешките ресурси в 

областта на международното правно сътрудничество по наказателни 

въпроси”, а прокурор Скорчева в обучение по компютърни престъпления за 

прокурори. 

 През 2011 година прокурорите Гешев и Стоянов са участвали в 

семинари с разнообразна тематика, а служителите  - в обучителни семинари. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2010 г. броят на преписките, които са били на производство в РП 

Харманли е 575, като броят на новообразуваните е 540, а образувани от 

предходни периоди – 35 броя.. От тях, решени, както следва: общо 552, 305 

отказа и 229 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 18 броя 

преписки. От постановените откази  9 броя са обжалвани и от тях – 6 са 

потвърдени, а 3 са отменени.  

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

Харманли е 461, като броят на новообразуваните е 437, а образувани от 

предходни периоди – 24 броя. От тях, решени, както следва: общо 446, 159 

отказа и 208 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 54 броя 

преписки. От постановените откази  6 броя са обжалвани и всички са 

потвърдени. 

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

Главния прокурор на Р. България през 2010 г. са общо 7, а през 2011 съгласно 

указанието, което е отменено и чл. 8 от Инструкция № И 89/10.03.2011 г. на 

Главния прокурор на Р. България са прекратени общо 25 бр.  

През 2010 г. няма изпратени преписки за извършване на  предварителна 

проверка на органите на МВР и други специализирани органи . 

През 2011 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно чл. 1, 

т. 5 от цитираната инструкция  на органите на МВР и други специализирани 

органи са изпратени 152 броя преписки, а преписките, върнати след 

извършена предварителна проверка са 127 броя.   

В края на всеки от проверяваните периоди няма останали нерешени 

преписки, образувани в предходната година. През проверявания период няма 

преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна проверка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2010 г. са наблюдавани  общо 715 производства, от които 678 ДП, 

37 броя са бързи производства, няма наблюдавани незабавни производства.  

През 2011 г. са наблюдавани общо 669 производства, от които 641 ДП, 

28 броя бързи производства, няма наблюдавани незабавни производства.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2010 г. - 550 общо, от които  525 

ДП и  25 бързи производства.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2011 г. -  540 общо, от които  525 

ДП и 15 бързи производства.  

 За 2010 г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 29, по 6 броя 

разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5,  а по 10 производства е 

постановено разследването да се извърши по общия ред. За 2011 г. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 28 броя,  а по 13 производства е 

постановено разследването да се извърши по общия ред.  

  През 2010 година,  на основание чл. 242, ал. 2 от НПК са изпратени на 

разследващ орган – 6 броя ДП, като по 2 производства прокурорът е 

извършил необходимите действия. През 2011 г., досъдебните производства,  

изпратени на разследващ орган са 9, а по 5 досъдебни производства 

прокурорът сам е извършил необходимите действия. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2010 г. са 

209,  от които 197 са срещу неизвестен извършител и 12 броя са срещу 

известен извършител, а през 2011 г. те са съответно общо 208 броя, от които 

196 са срещу неизвестен извършител и 12 са срещу известен извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2010 г. са   

154 броя, от тях 145 са срещу НИ и 9 са срещу ИИ, а през 2011 г. този брой е 

– общо възобновени 82, от които 59 срещу НИ и 23 срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2010 г. 

са общо  179 бр., от тях – 34 бр. са водени срещу известен извършител, а  145 

бр. са срещу неизвестен извършител.Обжалвани пред съда 1 бр. а  са 

отменени 2 постановления за прекратяване на досъдебно производство 

/останали от 2009 г./. Няма обжалвани пред по-горестояща прокуратура 

постановления за прекратяване, както и служебно отменени постановления за 

прекратяване на наказателното производство. От общо прекратените 

досъдебни производства, 121 бр. са прекратени поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 г. 

са общо  103 бр., от тях – 36 бр. са водени срещу известен извършител, а  67 

бр. са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 6 бр. и от 

тях са отменени 3 постановления за прекратяване на досъдебно производство. 
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Няма обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления за 

прекратяване, както и служебно отменени постановления за прекратяване на 

наказателното производство От общо прекратените досъдебни производства 

44 бр. са прекратени поради изтекла давност.   

През 2010 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 173 броя и всички са уважени, направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 78 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 39 броя и  всички са уважени. 

През 2011 г. - изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване срока на 

разследване са общо 272 броя, всички са уважени, направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 130 броя, като всички са уважени, а 

направените искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на 

разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура са общо 29 броя и всички са уважени. 

През 2010 г. е внесено едно искане до съда за вземане на обезпечителни 

мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК и то е уважено, а през 

2011 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. През проверявания период няма 

наказателни производства на специален надзор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2010 г. РП - Харманли е внесла в съда 96 обвинителни акта. От тях  

68 броя са по досъдебни производства образувани през годината, а 28 по ДП, 

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

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

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 102 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 19 броя, присъдите по реда 

на глава ХХVІІ от НПК са 11. От постановените по общия ред осъдителни 

присъди 1 е протестирана, като протеста е неуважен. От осъдителните 

присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК няма протестирани. Няма 

оправдателни присъди по общия ред и по реда на глава ХХVІІ от НПК. В 

хода на съдебното следствие са постигнати 71 споразумения.  

През 2010 г. са внесени 50 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/ и всички са одобрени. През 2010 г. 

РП  Харманли е внесла 13 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 тази година 
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са 21 броя, като от тях уважените предложения са 19 броя,  а 2 предложения 

са върнати от съда  на прокуратурата. 

 През 2010 г. прокурорите от РП – Харманли са участвали в 385 

заседания по наказателни дела. 

През 2010 г. са приведени  в изпълнение 146 присъди, една присъда е 

неприведена, а гражданските дела с участие на прокурор са общо 24. Няма 

предявени граждански искове от прокурор, нито обжалвани съдебни 

решения. 

През 2011 г. РП - Харманли е внесла в съда 149 обвинителни акта. От 

тях 87 са по досъдебни производства образувани през годината, а 62 по ДП, 

образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 2 ОА, а 

върнатите с определение на съда - 3, или общо 5 са  върнатите дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 116 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 25 броя, а присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са 11. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди няма протестирани. От осъдителните присъди по реда на 

глава ХХVІІ от НПК няма протестирани. Постановена е една оправдателна 

присъда по общия ред, която е протестирана, към края на 2011 г. протестът е 

неразгледан. Няма постановена оправдателна присъда по реда на глава ХХVІІ 

от НПК В хода на съдебното следствие са постигнати 77 споразумения и 2 

дела са решени с прекратяване по чл. 289 от НПК.  

През 2011 г. са внесени 47 споразумения за решаване на делото в 

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

2011 г. РП  Харманли  е внесла 25 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 са 23 броя, като 

от тях уважени предложения – 22 броя, едно от предложенията е върнато от 

съда. 

 През 2011 г. прокурорите от РП – Харманли са участвали в 400 

заседания по наказателни дела и по едно гражданско дело с участие на 

прокурор, няма предявени граждански искове, нито обжалвани съдебни 

решения от прокурор. 

През 2011 г. са приведени  в изпълнение 153 присъди. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

 Спрени дела през 2010 И 2011 г. срещу ИЗВЕСТЕН 

ИЗВЪРШИТЕЛ, проверени на случаен принцип: 

 

Пр. пр. №909/2011 г. по описа на РП-Харманли, ДП №474/2011 г. по 

описа на РУП за извършено престъпление по чл. 234,   ал.1 от 

НК.Наблюдаващ прокурор М. Стоилов. ДП е започнато на 19.10.2011 г. от 

РУП – Харманли по повод постъпила докладна записка  и се води срещу 

Д.С.Е.. и Е. С.Дж. Обвиняемата Е. Дж. при призоваване за предявяване на 
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материалите по делото, не е намерена на адреса и е установено, че е 

напуснала страната. Обявена за ОДИ с тел. №43363/20.12.2011 г. С 

постановление от 27.12.2011 г. прокурор М. Стоилов спира наказателното 

производство за издирване на обвиняемата.Получавани са периодични 

справки за издирване на лицето от РУП-МВР-Харманли. Към момента на 

проверката, лицето не е открито. 

Пр.пр. № 62/2011г. по описа на РП-Харманли, ДП №63/2011г. по описа 

на РУП за извършено престъпление по чл. 296, ал.1 от НК. Наблюдаващ 

прокурор М.Стоилов. ДП е започнато на 09.02.2011г. от прокурор Ан.Петров 

и се води срещу Р.Д.Р. за това, че от началото на м. януари в с. Върбово не е 

изпълнявал Заповед от 26.08.2010 г. по гр. д. № 617 по описа на РС-

Харманли, с която на основание чл.5, ал.1, т.1,2 и 3 от Закона за защита от 

домашно насилие е задължен да се въздържа от домашно насилие спрямо 

баба си Я.М. Дадени са подробни указания за разследването. Установено е, че 

Р.Д.Р. не е намерен на адреса и че е напуснал страната. Обявен за ОДИ с тел. 

№13484/06.04.2011 г., с постановление от 26.04.2011г. прокурор М. Стоилов 

спира наказателното производство за издирване на лицето. Получавани са 

периодични справки за издирване на лицето от РУП-МВР-Харманли. На 

12.03.2012 г. е получено предложение от разследващият полицай за 

възобновяване на НП. С постановление от 12.03.2012 г. прокурор М. Стоилов 

възобновява наказателното производство, като е посочен 2-месечен срок за 

разследването. Отново е установено, че Р.Д.Р. не е намерен на адреса и че е 

напуснал страната. С постановление от 31.07.2012 г. прокурор М. Стоилов 

спира наказателното производство за издирване на лицето. Към момента на 

проверката, лицето не е открито. 

Проверени още: 

Пр.пр. №740/2011г. по описа на РП-Харманли, ДП №91/2011г. по описа 

на РУП – Харманли за извършено престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК. 

Наблюдаващ прокурор Ив. Стоянов. 

Пр.пр. №1175/2010г. по описа на РП-Харманли, ДП №74/2011г. по 

описа на РУП за извършено престъпление по чл. 183, ал.4 от НК. 

Наблюдаващ прокурор Ив. Стоянов. ДП е започнато на 14.02.2011г. от 

прокурор Ан. Петров и се води срещу С.Ш.А. Дадени са подробни указания 

по разследването. Срокът за разследването е удължаван. Установено е, че 

С.Ш.А. не е намерен на адреса си. Обявен за ОДИ с тел. №15427/20.04.2011г., 

поради което с постановление от 26.04.2011г. прокурор Ив. Стоянов спира 

наказателното производство за издирване на лицето. Към наблюдателната 

преписка е приложено писмо от 10.11.2011г.  от кмета на с. Стамболийски 

/адреса на обвиняемия/ – С. Ст., че постановлението за спиране на НП е било 

връчено лично на обвиняемия. Към момента на проверката, лицето не е 

открито. 

 При анализиране на проверените дела се установи, че  основно  делата 

са спирани за издирване на извършителя, по време на възобновяване са 

искани удължавания на срока за разследване своевременно, следи се за 
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спазване на разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, съгласно която, когато 

делото е спряно поради неоткриване на свидетел очевидец, след изтичане на 

една година делото се възобновява.  

Проверката констатира, че към делата се прилагат протоколи за избор 

на наблюдаващи прокурори.  

  

Върнати от съда дела, с внесени обвинителни актове и 

предложения по чл. 78а от НК – 2010, 2011 година, проверени на случаен 

принцип: 

 

Пр. пр. № 637/2010 г. по описа на РП Харманли, ДП № 447/2010 г. по 

описа на РУП Харманли, наблюдаващ прокурор Иван Стоянов – приложен е 

протокол за избор. 

ДП  е образувано на 20.09.2010 г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. Искано е и е получено удължаване на 

срока за разследване с два месеца, считано от 20.11.2010 г. Изпратено е писмо 

за съгласуване по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК, приложено е 

постановлението за привличане на обвиняем, съгласувано с прокурора. На 

20.01.2011 г. материалите по досъдебното производство постъпват в РП 

Харманли с мнение за съд. На 21.02.2011 г. прокурор Стоянов изготвя 

постановление за внасяне на ДП в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание. С 

разпореждане  от 10.03.2011 г. по образуваното АНД № 67/2011 г. на съдия  

Атанасова, от РС Харманли, докладчик по делото – производството е 

прекратено и делото е върнато на РП Харманли за допълнително разследване 

– нарушено право на защита на обвиняемия. Наблюдаващият прокурор 

Стоянов извършва действия по чл. 242, ал. 2 от НПК и  на 04.05.2011 г. внася 

ново предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане 

на административно наказание. С разпореждане от 30.05.2011 г. 

Харманлийският районен съд отново прекратява производството по 

образуваното ново АНД № 190/2011 г. и делото е върнато на РП Харманли, 

като е прието, че не са изпълнени изцяло указанията с предишното 

разпореждане. След извършване на ново привличане, на 24.06.2011 г.  е 

изготвено ново предложение за освобождаване от наказателна отговорност и 

налагане на административно наказание. Образувано е АНД № 276/2011 г. и  

с решение от 13.07.2011 г. на обвиняемия е наложено наказание „ глоба”. 

Пр. пр. № 1067/2010 г. по описа на РП Харманли, ДП № 527/2010 г. по 

описа на РУП Харманли, наблюдаващ  прокурор Ангел Петров. На 19.11. 

2010 г. са обединени две досъдебни производства срещу М.Н.Ф. за 

престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК под № 527/2010 г. по описа на РУП 

Харманли. Привличането на извършителя като обвиняем е извършено след 

съгласуване с наблюдаващия прокурор, а на 17.01.2011 г. материалите по 

досъдебното производство постъпват в прокуратурата с мнение за съд. На 

18.02.2011 г. е внесен обвинителен акт и е образувано НОХД № 58/2011 г. по 
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описа на РС Харманли. С разпореждане от 02.03.2011 г. съдията докладчик  

Веселин Коларов прекратява производството и изпраща делото на РП 

Харманли за допълнително разследване – разминаване между 

обстоятелствената и заключителната част на обвинението. На 04.04.2011 г. е 

извършен нов избор на наблюдаващ прокурор и на принципа на случайното 

разпределение е определен прокурор Маргарит Стоилов. На 11.05.2011 г. е 

внесен нов обвинителен акт, образувано е НОХД № 200/2011 г. по описа на 

Харманлийски районен съд. На 20.09.2011 г.  между прокурор Стоилов и 

защитника на подсъдимия на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 381, ал. 1 от 

НПК е сключено споразумение, с което на подсъдимия е наложено наказание 

девет месеца лишаване от свобода при условията на чл. 66, ал. 1 от НК, което 

е одобрено от съда. Приложен е към преписката протокол за унищожаване на  

предмета на престъплението.  

Пр. пр. № 975/2009 г. по описа на РП Харманли, ДП № 508/2009 г. по 

описа на РУП Харманли, наблюдаващ прокурор Тереза Скорчева – приложен 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор на случайния принцип. 

Наказателното производство е започнало на основание чл. 212, ал. 2 от НПК с  

оглед на местопроизшествие на 05.12. 2009 г. за деяние, извършено в нощта 

срещу 4 и 5 декември 2009 г. срещу  непълнолетни извършители за 

престъпление по чл.  194, ал. 1 от НК. Правени са искания за удължаване на 

срока за разследване своевременно, които са удължавани. На 14.07.2010 г.  

прокурор Скорчева внася обвинителен акт срещу 4 обвиняеми, от които 

трима са непълнолетни. Образувано  е НОХД № 256/2010 г. по описа на РС 

Харманли. На 05.11.2010 г. е постановена присъда, с която на подсъдимите са 

наложени наказания лишаване от свобода в различни размери. По жалби от 

подсъдимите е образувано ВНОХД № 198/2010 г. и с решение от 07.03.2011 г.  

Хасковски окръжен съд приема, че присъдата е постановена при особено 

съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати в досъдебната 

и съдебната фаза на производството. Присъдата на РС Харманли е отменена 

изцяло и делото е върнато на РП Харманли. На 28.03.2011 г. е определен нов 

наблюдаващ прокурор. На 29.03.2011 г. наблюдаващият прокурор Маргарит 

Стоилов указва извършване на действия по разследването, материалите са 

изпратени за съгласуване на основание чл. 219, ал. 1 от НПК на 08.04.2011 г. 

На 27.04.2011 г. е внесен нов обвинителен акт и е образувано   НОХД № 

185/2011 г. по описа на РС Харманли. Делото е отлагано и отсрочвано 

няколко пъти, като в с.з. на 04.04.2012 г. делото е решено при съкратено 

следствие и на подсъдимите са наложени наказания лишаване от свобода в 

различни размери, присъдата е влязла в сила на 12.04.2012 г. 

 

 За всяко върнато дело се извършва анализ на  причините, поради които 

съдът е приел, че са допуснати процесуални нарушения, като се съставя 

досие, в което се прилага становището на наблюдаващия прокурор.   
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 Дела, внесени с обвинителни актове и споразумения – 2010 и 2011г., 

проверени на принципа на случайния избор: 

 

Пр. пр. №487/2011г. по описа на РП-Харманли, ДП №205/2011г. по 

описа на РУП-Харманли, образувано по жалба на Ст.Р.Бр. на 27.06.2011 г. с 

постановление на прокурор Ив. Стоянов – районен прокурор на РП- 

Харманли срещу неизвестен извършител, впоследствие срещу Г.Д.Я. за 

извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1 от НК. На 

14.11.2011г. прокурор Ив. Стоянов  изготвя и внася обвинителен акт за 

извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.3, пр.1, вр. 

чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1б”а” и „б” от НК. Делото е приключено по реда 

на съкратеното съдебно следствие /НОХД №533/2011г. по описа на РС-

Харманли/, като е наложено наказание „Лишаване от свобода” в размер на  2 

години при „строг” режим. 

Пр. пр. № 638/2011г. по описа на РП-Харманли, ДП №310/2011 г. по 

описа на РУП-Харманли , започнало като бързо производство образувано на 

13.07.2011г. от РУП-Харманли – срещу 4 лица, за извършено престъпление 

по чл. 195, ал.1, т.3,пр.1 и т.7,  вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 28, ал.1 

от НК. На 10.11.2011г. прокурор Ив. Стоянов  изготвя и внася обвинителен 

акт четири лица В.Хр.А., А.М.Хр., А.Р.Ст. и Ас.Е. Ал. Делото приключено 

със споразумение от 22.03.12г.  /НОХД №521/2011г. по описа на РС-

Харманли/, като са  наложени осъдителни присъди на четирмата подсъдими. 

Пр.пр. №684/2011г. по описа на РП-Харманли, ДП №326/2011г. по 

описа на РУП за извършено престъпление по чл. 343, в, ал.2, вр. ал.1 от НК. 

Делото приключен о- НОХД №519/2011г. по описа на РС-Харманли, със 

споразумение от 22.12.11г. , като е наложено наказание „ЛОС” за срок от 6 

месеца, при „строг” режим. 

Пр. пр. № 617/2011г. по описа на РП-Харманли, ДП №347/2011г. по 

описа на РУП за извършено престъпление по чл. 183,  ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 28, 

ал.1 от НК. Делото приключен о- НОХД №513/2011г. по описа на РС-

Харманли, като е наложено наказание „пробация” и „обществено порицание”. 

Пр. пр. № 698/2011г. по описа на РП-Харманли, ДП №341/2011г. по 

описа на РУП за извършено престъпление по чл. 343б,   ал.1 от НК. Делото 

приключено - НОХД №438/2011 г. по описа на РС-Харманли, със 

споразумение от 03.11.11г. като е наложено наказание „пробация”, както и 

„лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 година, считано от 

датата на изземване на свидетелството за управление на МПС.  

Пр. пр. № 685/2011 г. по описа на РП-Харманли, ДП №329/2011г. по 

описа на РУП за извършено престъпление по чл. 343б,   ал.1 от НК. Делото 

приключено - НОХД №439/2011 г. по описа на РС-Харманли, със 

споразумение от 08.11.11г. като е наложено наказание „пробация”, както и 

„лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 година, считано от 

датата на изземване на свидетелството за управление на МПС.  
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 Пр. пр. № 396/2011 г., ДП № 194/2011г. по описа на РУП – Харманли. 

Наблюдаващ прокурор Георги Гешев. Преписката е постъпила в РП – 

Харманли на 26.04.2011г. с писмо от РУП – Харманли. В НП има екземпляр 

от протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 27.04.2011г. С 

постановление от 02.05.2011г. е образувано ДП срещу К.М.К. и И.С.А. за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.1, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал. 2 НК. 

С писмо на 16.06.2011г. ДП е постъпило в РП – Харманли за доклад на 

основание чл. 219 ал.1 НПК. С постановления за привличане на обвиняем и 

вземане на мярка за неотклонение от 16.06.2011г., делото е докладвано по 

реда на чл.219, ал. 1 НПК на наблюдаващия прокурор Гешев на 17.06.2011г. 

Докладването е удостоверено с подпис на наблюдаващия прокурор и печат на 

РП – Харманли /копие от екземпляр от постановлението се намира в НП/. С 

постановление от 17.06.2011 г. е указано на разследващия орган да извърши 

описаните в обстоятелствената част на постановлението действия, като с 

оглед процесуална икономия е разпоредено делото да се предяви по реда на 

чл.227 НПК, без да се докладва допълнително по реда на чл. 226 НПК. На 

29.06.2011 г. материалите по ДП са предявени на обвиняемите /копие от 

протокола приложен в НП/. ДП е постъпило в РП – Харманли на 30.06.2011г. 

с мнение за предаване на съд на обвиняемите. С постановление от 

12.07.2011г. на основание чл.242, ал.2 и ал.3 НПК делото е върнато за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. На 

18.07.2011г. ДП отново постъпва в РП – Харманли. На 21.07.2011г. е изготвен 

и внесен ОА в РС – Харманли срещу К.М.К. и И.С.А. На 10.11.2011г. с 

определение по НОХД № 321/2011г. по описа на РС – Харманли е одобрено 

споразумение по отношение и на двамата подсъдими за престъпление по 

чл.197, т.3, вр.чл.195, ал.1, т.3, предл.1, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал. 2 НК, 

като им е наложено наказание „Пробация” със следните пробационни мерки 

по чл.42а ал.2 т.1 и т.2 НК – „задължителна регистрация по настоящ адрес” за 

срок от 10 /десет/ месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен 

служител” за срок от 10 /десет/ месеца. 

 Пр. пр. № 159/2011 г., ДП № 57/2011г. по описа на РУП – Харманли. 

Наблюдаващ прокурор Ангел Петров и Маргарит Стоилов. В НП има 

екземпляр от протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 16.02.2011г. С 

постановление от 18.02.2011г. е образувано ДП срещу Г.А.Д. за престъпление 

по чл.343в, ал. 2, вр.ал.1 НК. С писмо на 29.03.2011 г. в РП – Харманли са 

постъпили материали по ЗМ №136/2011г. В НП има екземпляр от протокол за 

избор на нов наблюдаващ прокурор от 29.03.2011г. /приключена 

командировка в РП – Харманли на прокурор Ангел Петров/. С постановление 

от 30.03.2011г. са присъединени материалите по постъпилата преписка към 

образуваното ДП. Своевременно е направено искане за удължаване срока на 

разследване. С постановление от 06.06.2011г., след доклад по чл. 219 НПК, са 

дадени указания за повдигане и привличане на установения извършител в 

качеството на обвиняем. С постановление за привличане на обвиняем и 

вземане на мярка за неотклонение, делото е докладвано по реда на чл. 219  ал. 
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1 НПК на наблюдаващия прокурор Гешев на 06.06.2011г. Докладването е 

удостоверено с подпис на наблюдаващия прокурор и печат на РП – 

Харманли, като обвиняемият е привлечен за престъпление по чл. 343в, ал. 2, 

вр.ал.1, вр.чл.26, ал. 1 НК. /копие от екземпляр от постановлението се намира 

в НП/. ДП е постъпило в РП – Харманли на 15.06.2011г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемия. На 24.06.2011г. е изготвен и внесен ОА в РС 

– Харманли срещу Г.А.Д. за престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1, вр.чл. 26, 

ал. 1 НК. На 16.09.2011 г. с определение по НОХД № 321/2011г. по описа на 

РС – Харманли е одобрено споразумение по отношение на подсъдимия за 

престъпление по чл.343в ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК, като му е наложено 

наказание ЛОС за срок от 3 /три/ месеца, което да се изтърпява в затвор при 

първоначален „строг” режим. 

 Пр. пр. № 701/2010 г., ДП № 343/2010г. по описа на РУП – Харманли. 

ДП е образувано постановление от 03.09.2010 г. срещу М.В.Г. за 

престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1 НК. Своевременно е направено искане 

за удължаване срока на разследване. С постановление от 12.01.2011г. 

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

/обвиняемият е обявен за ОДИ/. На 20.01.2011 г. в РП- Харманли постъпва 

предложение за възобновяване на ДП, обвиняемият е установен на ГКПП от 

органите на Гранична полиция. С постановление от 20.01.2011 г. ДП е 

възобновено. С постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка 

за неотклонение, е извършен доклад по реда на чл.219, ал. 1 НПК на 

наблюдаващия прокурор Маргарит Стоилов на 29.12.2011г.. Докладването е 

удостоверено с подпис на наблюдаващия прокурор и печат на РП – Харманли 

и  е постановено привличането в качеството на обвиняем на М.В.Г. за 

престъпление по чл. 343в, ал.2, вр.ал.1 НК /копие от екземпляр от 

постановлението се намира в НП/, същото е предявено на обвиняемия на 

20.01.2011г. Делото е постъпило в РП – Харманли на 11.02.2011г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемия. На 11.03.2011г. е изготвен и внесен ОА в РС 

– Харманли срещу М.В.Г. за престъпление по чл.343в, ал. 2, вр.ал.1 НК. На 

26.05.2011г. с определение по НОХД № 83/2011г. по описа на РС – Харманли 

е одобрено споразумение по отношение на подсъдимия за престъпление по 

чл.343в, ал.2, вр.ал.1 НК, като му е наложено наказание ЛОС за срок от 3 

/три/ месеца, което да се изтърпява в затвор при първоначален „строг” режим. 

 Пр. пр. № 1150/2010 г., ДП № 585/2010 г. по описа на РУП – Харманли. 

ДП е образувано постановление от 17.12.2010г. срещу НИ за престъпление по 

чл.216 ал.1 НК. На 08.03.2011г. е изготвен и внесен ОА в РС – Харманли 

срещу К.А.М. за престъпление по чл.216, ал. 1 НК. На 22.06.2011г. с 

определение по НОХД № 74/2011г. по описа на РС – Харманли е одобрено 

споразумение по отношение на подсъдимия за престъпление по чл. 216, ал.1 

НК, като му е наложено наказание Пробация” със следните пробационни 

мерки по чл.42а, ал.2, т. 1 и т.2 НК – „задължителна регистрация по настоящ 

адрес” за срок от 1 година и 6 /шест/ месеца, „задължителни периодични 

срещи с пробационен служител” за срок от 1 година и 6 /шест/ месеца и 
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„безвъзмезден труд в полза на обществото” по 200 часа за срок от 2 /две/ 

поредни години. 

 

 Установено бе, че понякога, в бланката на РУП за образуване на 

наказателни производства не се посочва  изрично текста от НПК, по който е 

образувано производството, а са записани всички основания - за образуване 

на досъдебно производство по чл. 212, ал. 2 НПК, за бързо производство по 

чл. 356, ал. 3 НПК и за незабавно производство чл. 362, ал. 3 НПК;  

 - по всички дела са приложени протоколите за случайно разпределение; 

 - в РП Харманли, наблюдаващите прокурори изискват от 

разследващите органи писмено да се докладва привличането по реда на чл. 

219, ал. 1 от НПК, /респективно по чл. 226, ал. 1 от НПК/, като докладът се 

удостоверява с подпис на наблюдаващия прокурор и печат на прокуратурата. 

 

Проверени на случаен принцип предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност, с налагане на административно наказание – 

2010 и 2011 г.  чл.78а от НК 

 

Пр. пр. №1169/2010г. по описа на РП-Харманли, ДП №562/2010г. по 

описа на РУП- Харманли за извършено престъпление  по чл. 343в, ал.2, вр. 

ал. 1  от НК и водено срещу М.Ан.С., образувано с постановление от 

29.12.2010 г. на прокурор Маргарит Стоилов. Установено е, че М.Ан.С. не е 

намерен на адреса си, поради което е обявен за ОДИ. С постановление от 

01.03.2011г. прокурор Иванов спира наказателното производство за 

издирване на лицето. В РП- Харманли на 13.08.2012г. се е получила справка, 

че лицето е открито. С постановление от 15.08.2012 г. прокурор Стоилов 

възобновява наказателното производство, като е посочен 2-месечен срок за 

разследването. На 21.09.2012 г. М.Ан.С. е привлечен като обвиняем. На 

10.10.2012 г. прокурор Стоилов внася в РС-Харманли предложение за 

прилагане на чл. 78а от НК. Към момента на проверката делото в РС-

Харманли не е приключило. 

 Делата с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание представляват 2,36% за 2010 г. и 

4,63% за 2011 г.от решените досъдебни производства, като процентът на 

върнатите от съда е минимален, т.е.  прокурорите от РП Харманли изготвят 

добре мотивирани предложения. 

 

Прекратени досъдебни производства – 2010 и 2011 г., проверени на 

случаен принцип:  

 

Пр. пр. № 291/2009 г. по описа на РП Харманли,  ДП № 115/2009 г. по 

описа на РУП Харманли, наблюдаващ прокурор  Георги Гешев. С 
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постановление от 27.04.2009 г. е образувано досъдебно производство срещу  

И.В. Ч. за деяние, извършено на 28.03.2009 г. за престъпление по чл. 323, ал. 

1 от НК.  С постановление от21.08.2009 г.  прокурор Гешев прекратява 

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

от НК, като приема, че деянието несъставлява престъпление от общ характер 

По жалба, с определение от 10.09.2009 г. постановено по НЧД№ 308/2009 г. 

,Харманлийски районен съд отменя постановлението за прекратяване като 

неправилно и незаконосъобразно и връща досъдебното производство на 

прокуратурата с указания да се извършат, посочените в мотивите действия по 

разследването. По протест срещу определението е образувано и разгледано 

ВНЧД № 263/2009 г. и с определение на Хасковски окръжен съд от 

27.01.2010 г. е потвърдено определението на РС Харманли.  След 

извършените допълнителни действия по разследването съгласно указанията 

на съда  с постановление от   11.06.2010 г. производството отново е 

прекратено, като е прието, че в случая се касае до гражданско правен спор, 

който следва да се реши от съда. Това постановление е обжалвано пред РС 

Харманли, който с определение от 19.10.2010 г. го е потвърдил. 

Определението на районния съд е обжалвано пред ОС Хасково и с 

определение от 16.12.2010 г. то  е потвърдено. 

 Пр. пр. № 1117/2010г., ДП № 26/2011г. по описа на ОСлО при ОП – 

Хасково. С постановление от 02.12.2010г. е назначена проверка на органите 

на МВР. с постановление от 19.04.2011г. е образувано ДП срещу НИ за 

престъпление по чл.212 ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК. На същата дата е изпратено 

предложение до адм.ръководител на ОП – Хасково да възложи разследването 

на следовател, поради фактическа и правна сложност. С постановление на 

административния ръководител на ОП – Хасково от 21.04.2011г. е 

постановено разследването да се възложи на следовател.  Своевременно е 

направено искане за удължаване срока на разследване В хода на 

разследването са извършени множество действия по разследването. С. писмо 

от 28.09.2011г. делото е изпратено в РП – Харманли за предварителен доклад 

преди предявяване на разследването. На 05.10.2011г. ДП е върнато с указания 

за приключване на разследването. С постановление от 31.10.2011г. ДП е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. В хода на 

разследването са изискани за послужване 4 /четири/ броя граждански дела, 

които след влизане на постановлението в сила са били върнати в РС – 

Харманли с писмо от 25.11.2011г., както е било записано в диспозитива на 

постановлението за прекратяване на ДП от 31.10.2011г. 

 Пр.пр.№ 172/2011г., ДП № 87/2011г. по  описа на РУП – Харманли. ДП 

е образувано на 21.02.2011г. от разследващ полицай при РУП на МВР – 
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Харманли с действие по разследването – оглед на местопроизшествие /в 

писмото, с което е уведомена РП – Харманли, че е образувано ДП липсва 

изписване на цифровото основание за образуване на ДП - чл. 212, ал. 2 

НПК/, срещу Х.Е.А. за престъпление по чл.343 ал.1 б. „Б” вр.чл.342 ал.1 

вр.чл.129 ал.2 вр.ал.1 НК. В хода на разследването са извършени множество 

действия по разследването. На 11.04.2011г. ДП е постъпило в РП – Харманли 

за доклад на основание чл.196 НПК. С постановление от 14.04.2011г. ДП е 

върнато в РУП – Харманли за продължаване на разследването и с конкретни 

указания. На 21.04.2011г. ДП е постъпило в РП – Харманли с мнение за 

прекратяване на ДП. С постановление от 03.06.2011г. на прокурор Иван 

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

вр.чл.24 ал.1 т.9 НПК. 

 Пр.пр.№ 1048/2010г., ДП № 520/2010г. по описа на РУП на МВР – 

Харманли. ДП е образувано на 11.11.2010г. от разследващ полицай при РУП 

на МВР – Харманли с действие по разследването – оглед на 

местопроизшествие  на основание чл.212 ал.2 НПК, срещу НИ за 

престъпление по чл.194 ал.1 НК. Наблюдаващ прокурор Иван Стоянов. В 

хода на разследването са извършени множество действия по разследването. С 

постановление от 28.06.2011г. на прокурор Иван Стоянов досъдебното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 НПК. /Преписи от 

постановлението за прекратяване са изпратени на страните едва на 

27.03.2012 г. и 21.04.2012 г., т.е. близо една година след изготвянето на 

постановлението за прекратяване и то не на една дата, а на две дати с 

разстояние от един месец./. На 02.05.2012г. с писмо на прокурор Иван 

Стоянов копие от постановлението за прекратяване е изпратено на РУП – 

Харманли, за да изпълнят постановеното връщане на веществени 

доказателства. С писмо от 16.05.2012г. РУП – Харманли уведомяват РП – 

Харманли, че ВД са върнати на пострадалото юридическо лице и изпращат 

копие от приемно – предавателен протокол от 16.05.2012г.  

 Пр. пр.№ 1011/2010 г., ДП № 569/2010 г. по описа на РУП – Свиленград 

/пр. пр.№ 469/2010 г. по описа на РП – Свиленград/. ДП е образувано с 

постановление от 25.06.2010г. на прокурор при РП – Свиленград срещу НИ за 

престъпление по чл.206 ал.1 НК.  С постановление от 22.10.2010г. 

досъдебното производство е изпратено по компетентност в РП-Харманли на 

основание чл. 36, ал.1 НПК.  С постановление от 09.11.2011 г. прокурор 

Маргарит Стоилов изпраща делото в РУП – Харманли за продължаване на 

разследването с конкретни указания. С писмо от 22.12.2010 г. ДП е 

постъпило в РП – Харманли на доклад на основание чл.226, ал. 1 НПК. С 

писмо 23.12.2010 г. ДП е върнато с указание да се приключи делото. На 
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29.12.2010 г. ДП е постъпило в РП – Харманли с мнение за прекратяване на 

основание чл.235 НПК.  

 Пр. пр.№ 948/2008 г., ДП № 91/2009г. по описа на РПУ – Харманли. С 

постановление от 23.12.2008 г. е назначена проверка на органите на МВР на 

основание чл. 145 ЗСВ. С постановление от 25.03.2009 г. на прокурор Невена 

Владимирова е образувано досъдебно производство срещу НИ за 

престъпление по чл. 129, ал.1, вр.ал. 1 НК. В хода на разследването са 

извършени множество действия по разследването. С постановление от 

19.08.2009 г. ДП е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл. 24, ал. 1, 

т.1 и ал. 4 НПК. С определение от 15.10.2009 г. на РС Харманли, постановено 

по НЧД № 352/2009 г. това постановление е отменено като неправилно и 

незаконосъобразно. По протест, с определение от 28.12.2009 г. Хасковски 

окръжен съд потвърждава определението на РС Харманли. След извършване 

на указаните действия по разследването, с постановление от 15.04.2010 г. 

производството отново е прекратено от прокурор Николай Трендафилов на 

основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр.чл. 24, ал. 1, т. 1 и ал. 4 НПК. 

 Спрямо общия брой  наблюдавани дела, прекратените през 2010 г. са 

25,39%, а през 2011 г. са 15,7%. Отменените прекратявания също са  по две за 

година, което спрямо всички постановления за прекратяване е минимален 

брой, освен това има  и случаи, когато след отмяната отново е постановено 

прекратяване, което впоследствие е потвърдено от по горестоящата 

инстанция или съда. 

 

 

Постановления с отказ от образуване на ДП, проверени на случаен 

принцип: 

 

Пр. пр. № 429/2010 г. по описа на РП Харманли, наблюдаващ прокурор 

и.ф. районен прокурор Тереза Скорчева. Приложен е протокол за избор на 

принципа на случайно разпределение от 12.05.2010 г. С постановление от 

13.05.2010 г. прокурор Скорчева възлага извършване на проверка с оглед 

установяване на данни за извършено престъпление по чл. 387, ал. 1 от НК. На 

11.06.2010 г. материалите постъпват в РП. С постановление от 09.07.2010 г. 

прокурор Скорчева отказва да образува досъдебно производство и прекратява 

преписката. Посочено е, че постановлението може да се обжалва пред ОП 

Хасково по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК. По жалба, с постановление от 

10.08.2010 г. Антон Попов, прокурор в ОП Хасково потвърждава 

постановлението на РП Харманли. Посочена е възможност за обжалване пред 

АП Пловдив. С постановление от 10.12.2010 г. на прокурор Тодор  Тодоров 

от АП Пловдив е потвърдено  постановлението на ОП Хасково. 
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Пр. пр. № 114/2010 г. по описа на РП Харманли, наблюдаващ прокурор 

Маргарит Стоилов. С постановление от 09.02.2010 г. прокурор Стоилов 

възлага извършване на проверка с оглед установяване на данни за извършено 

престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. На 24.03.2010 г. материалите постъпват 

в РП. /Приложен е протокол за избор на принципа на случайно разпределение 

от 06.04.2010 г./ С постановление от 06.04.2010 г. прокурор Стоилов отказва 

да образува досъдебно производство и изпраща преписката на РП София по 

компетентност. С постановление от 30.04.2010 г. прокурор Щъркелова от 

СРП отказва да образува наказателно производство по пр. пр. № 19952/2010 

г. по описа на СРП и изпраща материалите на РП Харманли по 

компетентност. С писмо от 14.05.2010 г. прокурор Стоилов от РП Харманли 

връща на СРП  постановлението за отказ, като посочва възможността за 

повдигане спор за подсъдност. С постановление от 25.05.2010 г. на СРП 

преписката е изпратена на АП София за произнасяне по компетентност, а с 

ново постановление от 10.06.2010 г. материалите са изпратени на ВКП с 

оглед указание изх. № 325/2007 г. на ВКП. С постановление от 22.06.2010 г. 

прокурор Спартак Гочев от ВКП отменя постановлението на РП Харманли 

като необосновано и незаконосъобразно и изпраща материалите по 

компетентност на РП Харманли. С постановление от 06.07.2010 г. прокурор 

Стоилов, РП Харманли възлага допълнителна проверка с конкретни указания. 

На 28.07.2010 г. преписката постъпва в прокуратурата. С постановление от 

25.08.2010 г. е постановен отказ, като преписката е изпратена на Районна 

прокуратура Стара Загора по компетентност. 

Пр. пр. № 31/2011 г. по описа на РП Харманли, наблюдаващ прокурор 

Иван Стоянов. С постановление от 10.01.2011 г. прокурор Стоянов възлага 

извършване на проверка с оглед установяване на данни за извършено 

престъпление от общ характер. На 19.01.2011 г. материалите постъпват в РП. 

С резолюция от 24.01.2011 г. прокурор Иван Стоянов отказва да внесе искане 

за задължително настаняване на лечение на лицето Г.П.Г. и прекратява 

преписката. Посочено е, че резолюцията може да се обжалва пред ОП 

Хасково. По жалба, с постановление от 10.02.2011 зам. окръжен прокурор 

Елена Катранджиева потвърждава разпореждането. 

Пр. пр. № 812/2009 г. по описа на РП Харманли, наблюдаващ прокурор 

Маргарит Стоилов. Приложен е протокол за избор на принципа на случайно 

разпределение от 04.01.2010 г. С постановление от 24.03.2010 г. прокурор 

Стоилов възлага извършване на проверка с оглед установяване на данни за 

извършено престъпление по чл. 319 от НК. На 29.04.2010 г. материалите 

постъпват в РП. С Постановление от 20.05.2010 г. прокурор Маргарит 

Стоилов отказва да образува досъдебно производство и прекратява 
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преписката. Посочено е, че постановлението може да се обжалва пред ОП 

Хасково по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК. По жалба, с постановление от 

04.10.2010 г. Павел Жеков, прокурор в ОП Хасково потвърждава 

постановлението на РП Харманли. Посочена е възможност за обжалване пред 

АП Пловдив. С постановление от 07.02.2011 г. на прокурор Румен Боев от 

АП Пловдив е потвърдено  постановлението на ОП Хасково, с което е 

потвърдено постановлението за отказ на РП Харманли. 

 Броят на обжалваните откази е сравнително нисък, което е показател за 

качеството прокурорските актове с постановен отказ, които са подробно 

мотивирани. 

Книга за влезлите в сила присъди 

 

Влезлите в сила присъди и присъдите, получени в РП – гр. Харманли се 

описват редовно в дневника. 

 След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в сила 

присъда, деловодството за изпълнение на влезлите в сила присъди в РП – гр. 

Харманли описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение в 

предвидения в чл. 416, ал. 5 от НПК срок. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

 

 Районна прокуратура  – Харманли обслужва територията на три 

общини – Харманли, Симеоновград и Маджарово, като най-голям дял от 

разследваните престъпления са тези против собствеността и общоопасните 

престъпления; 

  като цяло натовареността на РП Харманли не е голяма, а условията   на 

работа са добри; 

      прокурорите в Районна прокуратура Харманли се произнасят по 

преписките и досъдебните производства преобладаващо в законните 

срокове, като забавяния почти не се допускат и ако има такива, те са 

свързани с фактическа и правна сложност на производствата. В 

констативната част на акта е описано необяснимо забавяне при изпращане 

на преписи от постановление за прекратяване на досъдебно производство 

по пр.пр.№ 1048/2010г. по описа на РП- Харманли. Редно е да бъде 

отбелязано, че с неизпращане на препис от постановлението за 

прекратяване на страните незабавно след издаването му и забавяне на 

съобщението за прекратяване на ДП с близо една година, се създава 

реална предпоставка за търсене на обезщетение по реда на глава ІІІа от 

ЗСВ, доколкото практиката на Европейския съд по правата на човека е, че 

за край на периода, който влиза в обхвата на „разумния срок” и трябва да 

бъде взет предвид при преценката дали е нарушен чл.6 ал.1 от ЕКЗПЧОС, 
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се счита датата, на която лицето е било уведомено или е узнало за 

прекратяването на наказателното производство срещу него;  

  относителният дял на върнатите дела на прокуратурата спрямо общо 

внесените прокурорски актове е както следва – 8 %  за 2010 г. и 2.71 %  за 

2011 г., което е  добър показател за повишаване на качеството на 

прокурорската дейност. Извършен е анализ на  върнатите от съда дела, 

като продължава установената практика за всяко върнато дело да се 

съставя досие, както и да се прилага становището на наблюдаващия 

прокурор;   

  една част от върнатите от съда дела са за допуснати процесуални 

нарушения от разследващия орган, които прокурорът не е забелязал и 

отстранил, друга част от тях са за допуснати технически грешки от 

разследващите органи и прокурора, има и група неоснователно върнати от 

съда дела;  

  относителният дял на оправданото  лице през 2011 г., спрямо внесените 

прокурорски актове е 0,45 %, а за 2010 г. има постановени една 

оправдателна присъда и едно решение по чл. 78а от НК, които като 

относителен дял спрямо внесените прокурорски актове е 1.26%, т.е. 

налице е тенденция за намаляване на такива актове и е доказателство за 

добра професионална подготовка;  

  в РП – Харманли 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;  

  преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената Заповед за електронно разпределение,  като 

районният прокурор също участва в разпределението; 

      проверените книги се водят добре, прегледно и четливо са попълнени 

всички изискуеми графи, с изключение на книгите /регистрите за 

веществените доказателства, съгласно  разпоредбите на чл. 95 от 

ПОДАПРБ, чл. 96, ал. 2 от ПОДАПРБ и чл. 103, чл.106 и чл.107 

ПОДАПРБ. Необходимо е да се отбележи, че няма образци на дневниците 

/регистрите/, предоставени от ВКП. Не се води  и книга за ЕЗА;  

  извършителите и свидетелите по спрените ДП срещу ИИ се обявяват за 

ОДИ с телеграми, създадено е добро взаимодействие с полицията, 

удължаванията на сроковете се правят своевременно, към всяка преписка 

има приложен протокол за случаен избор, пострадалите се уведомяват 

редовно за постановленията за спиране, по преписките има данни за 

връчването на постановленията; 

       в отделни случаи при образуване на наказателно производство от 

разследващ орган се използва бланка на РУП, в която не се посочва  

изрично текста от НПК, по който е образувано производството, а са 

записани всички основания - за образуване на досъдебно производство по 
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чл. 212, ал. 2 НПК, за бързо производство по чл. 356, ал. 3 НПК и за 

незабавно производство чл. 362, ал. 3 НПК;  

  навсякъде в наблюдателните преписки са приложени протоколи за     

прилагане на принципа на чл. 9 от ЗСВ при разпределяне на преписките и 

делата,; 

  някои от документите в наблюдателните преписки не са подредени в 

хронологичен ред и не са подшити;  

  в наблюдателните 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. 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

1. Административният ръководител, на основание чл. 140 от ЗСВ да 

предприеме организационни мерки за подобряване работата на служителите, 

с цел недопускане в бъдеще на забавяне при администриране на прокурорски 

актове, които подлежат на контрол от горестоящата прокуратура или съда, 

както и организационни мерки за подобряване работата на деловодството при 

изпращане на копия от актовете на прокурорите до посочените в тях 

адресати, максимално бързо след издаването им. Постановленията за 

прекратяване и спиране на досъдебните производства да се изпращат с 

обратни разписки.  

2. 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; 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, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ.  

3. Административният ръководител да създаде организация, която да 

осигурява възможност съхраняването на веществените доказателства да се 

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

спазват разпоредбите ПОДАПРБ. 

4. Да се въведе книга за европейските заповеди за арест,  независимо от 

обстоятелството, че досега не са изпълнявани такива. 

5. Прокурорите от РП Харманли да използват максимално възможностите 

за провеждане на задочно производство и прилагането на ЕЗА.  

6. Наблюдаващите прокурори  да изискват изрично посочване на текста от 

НПК, по който е образувано производството в бланката на РУП – Харманли 

за образуване на досъдебни, бързи и незабавни производства, като се 

подчертава/отделя реалното основание  за образуване.  



 23 

7.    В исканията за удължаване срока на разследване прокурорите да 

посочват подробно извършените до момента действия по разследването, 

както и предстоящите, планирани за извършване в удължения срок.   

 

  

 За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

Приложения: 

 

 1. Заповед № ПП-01-94/17.10.2012 г. за извършване на планова 

проверка, връчена на проверявания орган;  

 2.  Справки  по 4 броя за 2010 и 2011 г.;   

 3. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Харманли 

през 2009 г., 2010 и 2011 г.;   

 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, копия от 

протоколи на комисия за ВД,  копия от актове на прокурори. 

   

Копие от акта, без приложенията, да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Харманли – г-н Иван Стоянов за сведение, изпълнение на препоръките и 

запознаване на прокурорите от РП гр. Харманли с акта.  

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Хасково – г-н    Иван  Ванчев, за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура 

Пловдив - г-н Иван Даскалов, за сведение. 

4. И. ф. Главен прокурор на Република България и Директор на 

Националната следствена служба - г-н Бойко Найденов, за сведение. 

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

сведение. 

 

 

         Инспектор: 

     София             /Моника Малинова/ 

 


