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В периода 24-27септември 2012 година, на основание заповед № ПП-

01-65/19.09.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС, беше извършена комплексна проверка на дейността на 

РП Свиленград, която обхвана периода за второто полугодие на 2009 г., 

както и за 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 Свиленград на 24,25,26  и 

27 септември, 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 и при нея се установи следното: 

 Дейността на РП Свиленград е проверявана от ИВСС по планова 

проверка през 2010 г. и контролна проверка през 2011 г., включваща 

организацията на работата на прокуратурата  през 2009 и 2010 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Районна Прокуратура - гр.  Свиленград се намира в сградата на 

съдебната палата, като ползва шест помещения, от които четири 

прокурорски кабинета и две други стаи, от които едната е едновременно 

деловодство и кабинет на административния секретар, а другата е архив.  

Всички помещения са оборудвани с  компютри и правно информационни 

технологии, но те са крайно недостатъчни. В стаята, която се ползва от 

деловодство и административен секретар работят четири души и няма 

свободно пространство. Липсва помещение, което да бъде обособено като 

склад за веществени доказателства, както се изисква от ПОДАПРБ.  

През 2010 година от общо по щатно разписание 5 прокурори са 

работили 3 прокурори, поради ползване на отпуск по майчинство през 

цялата година от прокурор Славова и ползване на отпуск по болест  от 

началото на м. януари до началото на месец април от прокурор Маргарит 

Камбуров  и командироването му в РП Димитровград от 04.10 до 

31.12.2010 г. Няма незаета щатна бройка. 

През 2011 година отново са работили 3 прокурори, като прокурор 

Славова е продължила да ползва отпуск за отглеждане на дете до 

21.06.2011г., а прокурор Камбуров  през цялата година е бил командирован 

в други прокуратури или е ползвал продължителен отпуск по болест. 

Общият брой служители в РП Свиленград е 7 души по щатно 

разписание, а конкретно заетите длъжности са: административен секретар; 
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съдебен деловодител; компютърен оператор, изпълняващ деловодни 

функции 3; шофьор и чистач. 

През 2011 г. няма промяна в служителите, работещи в 

администрацията на прокуратурата, като единствено длъжността на 

съдебния деловодител е трансформирана в младши специалист 

счетоводител. 

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 – регистър за 

лица, с две и повече висящи дела; книга за внесени предложения до съда 

на основание чл. 161  по чл. 72 от НПК; регистър за изпратени 

уведомления до КУИППД; дневник на спрените дела; описна книга за дела 

за наркотици, данъчни престъпления и трафик на хора и книга за 

изпълнение на наказанията. 

 По собствена преценка на хартиен носител се водят – книга за 

задържаните лица; книга за критични публикации; книга за протестите; 

книга по ЗЗ; книга за граждански дела; дневник за издадени ЕЗА; регистър 

на постъпили досъдебни производства от разследващ; регистър на дела, 

прекратени по давност; регистър на прекратените дела и книга за 

възложените проверки.  

На хартиен и електронен носител се водят – регистър за спрените 

ДП; входящ дневник и регистър за изпълнение на наказанията. 

 Използва се правната програма – ПИС Апис 6. Използва се 

унифицираната информационна система – УИС, предоставена от ВКП. За  

подобряване организацията на работа  и недопускане на забавяне и 

пропуски при въвеждане на данните в УИС е издадена Заповед № 

16/12.04.2010 г., с която са определени служителите, работещи с УИС, а 

през 2011 г. е издадена Заповед № ЛС-59/24.10.2011 г., с която е 

разпоредено определеният служител и наблюдаващите прокурори да  

извършват проверка на делата, водени срещу лица с 3 и повече 

неприключили наказателни производства. Служителят, натоварен да 

въвежда данните в УИС е  Р. М. 

 Въведен е принципът за случайно разпределение на делата чрез 

програмата „Law  Choice”. Това е уредено със Заповед № 39/15.10.2007 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 19.09.2011 

година, с която е определен броят на прокурорите в съответните групи, 

процентната натовареност /Районният прокурор е определил по 100% за 

останалите и 50% за себе си/  Служителите, определени за работа с 

програмата са Сн. С. и Х. К.  С тази последна заповед е забранено 

директното манипулиране на изпълнимия код на програмата или 

файловете с данни, посочено е, че разпределянето на преписки не на 
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случаен принцип и не по реда на постъпването им е основание за търсене 

на дисциплинарна отговорност. 

В РП Свиленград се изготвят тримесечни  отчети, шестмесечни  

отчети и анализи и годишен отчет. 

Изготвят се  анализи на върнатите от съда дела и за постановените 

оправдателни присъди, за съответните периоди, които са изпратени и в ОП 

Хасково. През 2010 г. са проведени  общо четири общи събрания, на две от 

събранията са обсъждани върнатите от съда дела и оправдателните 

присъди, а на останалите две събрания са обсъждани доклади от 

извършени тематични проверки  и ревизии. През 2011 г. са проведени три 

общи събрания на прокурорите в РП Свиленград, като две от събранията са 

проведени съвместно със съдиите от РС Свиленград относно  върнатите от 

съда дела и постановените оправдателни присъди. 

През проверявания период /2010 и 2011 г./ няма предложения за 

наказания или поощрения на прокурори от страна на административния 

ръководител.  

Със Заповед № 2/11.01.2010 г. на районния прокурор е определен 

склад за съхраняване на веществени доказателства /ВД/ и служител, 

отговарящ за него. Определени са видовете регистри, които следва да се 

водят с новия правилник, определен е състав на комисията по проверка на 

наличностите на ВД, както и начинът по приемане и предаване на 

веществените доказателства.  На практика тази заповед не е изпълнена по 

отношение на определения склад, поради липса на подходящо помещение 

в сградата /както бе отбелязано по – горе, РП – Свиленград разполага 

общо със 6 (шест) стаи, в които се помещават прокурорите, 

деловодството, административния секретар и архива и на практика 

място за съхранение на веществени доказателства в отделен склад няма, 

което е предпоставка за нарушаване на разпоредбата на чл.110, ал. 3 

НПК „Когато делото се предава от един орган на друг, веществените 

доказателства се предават заедно с него” /. 

Във връзка с това, на 25.01.2010 г.  районният прокурор е издал 

Разпореждане № 5, съгласно което, съхранението на ВД да се извършва в 

склад на РУП - Свиленград, определен със заповед на Началника на 

управлението. В разпореждането е вменено в задълженията на служителя, 

определен от Началника на РУП да води регистрационен дневник, в който 

да се завеждат всички материали, с които се приобщават ВД към  

досъдебни производства, като им се дава пореден номер, изрично е 

посочено, че ВД не следва да се съхраняват в кабинетите на разследващите 

полицаи, разпоредено е въвеждане на отделна папка, която да се води от 

завеждащия склада и в която да се съхраняват копия от всички документи, 

с които се разпорежда движението на веществените доказателства. 

 Фактическото приемане и предаване на ВД се удостоверява с 

приемо-предавателни протоколи, а същинската книга не съдържа всички 
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изискуеми от правилника графи, но от друга страна е редно да се 

отбележи, че няма и образец на книга, предоставен от ВКП. 

Всяка година се извършва проверка от определената със заповедта 

постоянно действаща 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.  

През 2010 г. по указания на Главния прокурор са издадени 8 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 22 броя.  

През 2011 г. по указания на Главния прокурор са издадени 7 

заповеди и разпореждания, а по собствена преценка на административния 

ръководител са издадени 30 броя. 

През 2010 година Районна прокуратура Свиленград по инициатива 

на административния ръководител е извършила проверки на начина на 

съхранение на ВД, иззети по водени досъдебни производства в РУП 

Свиленград; проверка на дейността и актовете на Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; по 

указание на ВКП е извършена тематична проверка на следствения арест гр. 

Свиленград, както и на дейността на пробационните служби и техните 

служители; извършени са проверки за законност в дейността и актовете на 

търговските дружества по спазване на КТ, ЗЗБУТ, Закона за защита на 

растенията и други подзаконови актове, регламентиращи охраната и 

осигуряването на здравословни и безопасни условия та труд, проверка 

относно спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и 

други.   

През 2011 г. също са извършени проверки по съхраняване на ВД и 

върху дейността на Местната КБППМН, извършвани са периодични 

проверки на Митница Свиленград, на местния арест,  извършени са 

проверки от други органи – контролна проверка на ИВСС, проверка на ОП 

Хасково на електронния регистър на лица с неприключили две и повече 

досъдебни производства. ОП Хасково е извършила комплексна ревизия на 

дейността на РП Свиленград за срочност на извършване на 

предварителните проверки, ефективност на наблюдението в досъдебното 

производство, действия на прокурора в съдебната фаза, за случайния 

принцип на разпределение на преписките и други. 

 

 През проверявания период прокурори са участвали в семинари с 

разнообразна тематика, а служителите  - в обучителни семинари. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

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

РП Свиленград е 806, като броят на новообразуваните е 699, а образувани 

от предходни периоди – 107 броя.. От тях, решени, както следва: общо 738, 

362 отказа и 336 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 37 броя 

преписки. От постановените откази  17 броя са обжалвани и от тях – 10 са 

потвърдени, а 7 са отменени.  

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

РП Свиленград е 740, като броят на новообразуваните е 653, а образувани 

от предходни периоди – 87 броя. От тях, решени, както следва: общо 695, 

237 отказа и 353 образувани ДП. Изпратени по компетентност са 98 броя 

преписки. От постановените откази  8 броя са обжалвани и от тях – 4 са 

потвърдени, 4 са отменени. 

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

на Главния прокурор на Р. България през 2010 г. са общо 3, 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 8 

бр.  

През 2010 г. за извършване на  предварителна проверка съгласно на 

органите на МВР и други специализирани органи са изпратени 247 броя 

преписки,  като преписките, върнати след извършена предварителна 

проверка са също 247 роя.   

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 269 броя преписки, а преписките, 

върнати след извършена предварителна проверка са 245 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ, БЪРЗИ И НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2010 г. са наблюдавани  общо 1794 производства, от които 1388 

ДП, 309 броя са бързи производства  и 97 са наблюдаваните незабавни 

производства.  

През 2011 г. са наблюдавани общо 1737 производства, от които 1395 

ДП, 257 броя бързи производства  и 85  незабавни производства.  

 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2010 г. - 1615 общо, от които  

1217 ДП,  301 бързи производства  и 97 са незабавните производства.  
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 ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор за 2011 г. -  1562 общо, от които  

1232 ДП, 245 бързи производства   и 85 незабавни производства.  

 За 2010 г. НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 378, по 2 броя 

разследването е приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5,  а по 76 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 245 броя,  а по 51 

производства е постановено разследването да се извърши по общия ред.

  

  НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 97 броя, 

като за 2 производства  е постановено, разследването да се извърши по 

общия ред – 2010 г. За 2011 г. броят на НП, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК  е 85, като за едно незабавно 

производство 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 – 8 броя ДП, а през 2011 г., досъдебните производства,  

изпратени на разследващ орган са 23, а по 4 досъдебни производства 

прокурорът сам е извършил необходимите действия. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 2010 г. са 304,  

от които 262 са срещу неизвестен извършител и 42 броя са срещу известен 

извършител, а през 2011 г. те са съответно общо 335 броя, от които 285 са 

срещу неизвестен извършител и 50 са срещу известен извършител. 

ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2010 г. са   

161 броя, от тях 29 са срещу НИ и 132 са срещу ИИ, а през 2011 г. този 

брой е – общо възобновени 297, от които 38 срещу НИ и 169 срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2010 г. 

са общо  668 бр., от тях – 112 бр. са водени срещу известен извършител, а  

556 бр. са срещу неизвестен извършител.Обжалвани пред съда са общо 4 

бр. и от тях са отменени 4 постановления за прекратяване на досъдебно 

производство. Обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления 

за прекратяване са общо 2, от които и двете са отменени, няма служебно 

отменени постановления за прекратяване на наказателното производство.. 

От общо прекратените досъдебни производства, 558 бр. са прекратени 

поради изтекла давност.   

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2011 г. 

са общо  589 бр., от тях – 155 бр. са водени срещу известен извършител, а  

434 бр. са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 3 

бр. и от тях са отменени 3 постановления за прекратяване на досъдебно 

производство. Обжалвани пред по-горестояща прокуратура постановления 

за прекратяване, както и служебно отменени постановления за 
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прекратяване на наказателното производство - няма. От общо 

прекратените досъдебни производства 558 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 59 броя и всички са уважени, направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 44 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 45 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 111 броя, всички са уважени, направените искания от 

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследването до 

административния ръководител са общо 155 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 73 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. са внесени 6 искания до съда за вземане на 

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

от исканията са уважени и 3 от исканията са неуважени. През 

проверявания период няма наказателни производства на специален надзор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2010 г. РП - Свиленград е внесла в съда 246 обвинителни акта. 

От тях  176 броя са по досъдебни производства образувани през годината, 

а 70 по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с 

разпореждане са 10 ОА, а върнатите с определение на съда са 11, или общо 

21 върнати дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 216 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 44 броя, присъдите по 

реда на глава ХХVІІ от НПК са 39. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди 3 са протестирани, като 1 протест е уважен, 1 е 

неуважен и 1 е неразгледан.  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 133 споразумения.  

През 2010 г. са внесени 375 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/ - 374 са одобрените 
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споразумения и едно споразумение не е одобрено и е върнато на 

прокурора.  През 2010 г. РП  Свиленград е внесла 28 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 26 броя, като от тях уважените предложения са 25 

броя, върнати от съда  на прокуратурата – 1 брой. 

 През 2010 г. прокурорите от РП – Свиленград са участвали в 945 

заседания по наказателни дела. 

През 2010 г. са приведени  в изпълнение 200 присъди. Гражданските 

дела с участие на прокурор са общо 25. 

През 2011 г. РП - Свиленград е внесла в съда 218 обвинителни акта. 

От тях 116 са по досъдебни производства образувани през годината, а 102 

по ДП, образувани в предходни години. Върнати от съда с разпореждане са 

7 ОА, а върнатите с определение на съда - 6, или общо 13 са  върнатите 

дела.  

Решените от съда дела по обвинителен акт са общо 299 броя, като 

осъдителните присъди по общия ред за периода са 137 броя, а присъдите 

по реда на глава ХХVІІ от НПК са 22. От постановените по общия ред 

осъдителни присъди 5 са протестирани, като по 4 присъди протестът е 

уважен, а по 2 - неуважен.  От осъдителните присъди по реда на глава 

ХХVІІ от НПК няма протестирани. Постановена е една оправдателна 

присъда по общия ред , която е протестирана и протестът е неуважен. Няма 

постановена оправдателна присъда по реда на глава ХХVІІ от НПК В хода 

на съдебното следствие са постигнати 139 споразумения.  

През 2011 г. са внесени 401 споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/ - 398 са одобрени от съда, а 3 

споразумения са върнати на прокурора.  През 2011 г. са внесени от РП  

Свиленград 26 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 15 броя, като от тях 

уважени предложения – 12 броя, върнатите от съда  на прокуратурата 

предложения са 2, има едно оправдано лице. 

 През 2011 г. прокурорите от РП – Свиленград са участвали в 

1057заседания по наказателни дела и по 4 граждански дела с участие на 

прокурор, няма предявени граждански искове, нито обжалвани съдебни 

решения от прокурор. 

През 2011 г. са приведени  в изпълнение 213 присъди.. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

 Спрени дела през 2010 И 2011 г. срещу ИЗВЕСТЕН 

ИЗВЪРШИТЕЛ, проверени на случаен принцип: 
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 Пр. пр. № 558/2010 г. по описа на РП Свиленград, ДП 535/2010 по 

описа на РУП Свиленград, прокурор Магарит Камбуров; 

 С постановление за образуване от 29.06.2010 г. на прокурор 

Камбуров  е образувано ДП срещу  турски гражданин за това, дали на 

06.03.2010 г. на ГКПП  Капитан Андреево, без съгласието на 

притежателя на изключителното право, използва в търговската дейност 

марка чрез внос от Турция на блузи, колани и панталони с поставен знак 

на запазена марка на запазените марки Л. и П.– престъпление по чл. 172б, 

ал. 1 от НК. Дадени са указания по разследването и е определен срок от 2 

месеца. Спряно с постановление от 13.12.2010 г. на прокурор Румен 

Сираков, поради неоткриване на извършителя, турски гражданин, обявен 

за ОДИ. Периодично са искани многократно справки за издирването. 

  пр. пр. № 881/2010 по описа на РП Свиленград, ДП № 697/2010 г. по 

описа на РУП Свиленград производството е образувано от прокурор 

Камбуров, спряно от прокурор Сираков, след преразпределение, поради 

продължително отсъствие на наблюдаващия прокурор;  

 пр. пр. № 1448/2009 г. по описа на РП Свиленград, ДП № 129//2010 г. 

по описа на РУП Свиленград, наблюдаващ прокурор Гочо Петков; пр. пр. 

№ 879/2010 по описа на РП Свиленград, ДП № 713/2010 г. по описа на РУП 

Свиленград производството е образувано от прокурор Камбуров, спряно 

от прокурор Сираков, след преразпределение, поради продължително 

отсъствие на наблюдаващия прокурор; 

  пр. пр. № 1146/2009 г. по описа на РП Свиленград, ДП № 673//2010 г. 

по описа на РУП Свиленград, наблюдаващ прокурор Гочо Петков. 

 Пр. пр. № 169/2010 г. по описа на РП Свиленград, ДП № 189/2010 по 

описа на РУП Свиленград, прокурор Мария Кирилова; 

 С постановление за образуване от 02.03.2010 г. на прокурор 

Кирилова  е образувано ДП срещу  румънски гражданин за това, дали на 

16.12.2009 г. на МП  К. Ан., без съгласието на притежателя на 

изключителното право, използва в търговската дейност марка, чрез внос 

от Турция на 20 броя плетени блузи с поставен знак на запазена марка на 

запазената марка L. – престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК. Дадени са 

указания по разследването и е определен срок от 2 месеца. Делото е 

изпратено на 04.05.2010 г. с мнение за спиране. Спряно с постановление 

от 03.06.2010 г. поради неоткриване на извършителя, румънски 

гражданин, обявен за ОДИ. Искани многократно справки за издирването, 

на 24.10.2011 г. производството е възобновено поради откриване на 

нарушителя, който е разпитан в качеството на свидетел и отново е 

спряно на 08.12.2011 г. за откриване на  друго лице, посочено за 

извършител от разпитания. 

 Проверени също спрени дела срещу известен извършител  

наблюдаващ прокурор Мария Кирилова – пр. пр. № 1659/2011 г. по описа на 

РП Свиленград, ДП № 104/2011 г. по описа на РУП Свиленград; пр. пр. № 
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830/2010 г. по описа на РП Свиленград, ДП № 454/2010 г. по описа на РУП 

Свиленград – спряно за издирване на единствен свидетел очевидец, 

възобновено на основание чл. 244, ал. 8 от НПК, изпратени писма  до РУП 

Свиленград; пр. пр. № 485/2010 г., ДП № 196/2011 г. наблюдаващ прокурор 

М. Кирилова; пр. пр. № 1226/2011 г., ДП № 477/2011 г., прокурор Милена 

Славова; пр. преписка № 1927/ 2011 г., ДП № 373/2011 г. прокурор Милена 

Славова. 

 

 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 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; 

 към делата се прилагат протоколи за избор на наблюдаващи 

прокурори;  
 специфични за региона са престъпленията по  чл. 172б, чл. 279 – 280 

от НК, като често извършителите са граждани на чужди страни, с 

неизвестно местонахождение и адрес. 

 

Върнати от съда дела, с внесени обвинителни актове – 2010, 2011 

година, проверени на случаен принцип: 

 

 Пр. пр.№ 927/2008г. /ПД № 259/08г./, ДП № 222/2008г. по описа на 

РУП – Свиленград, НОХД № 1/2009 г. ДП е образувано с постановление от 

13.08.2008 г. срещу НИ за престъпление по чл. 354а, ал.1 НК. Наблюдаващ 

прокурор Гочо Петков. Срокът за разследване е искан и удължаван 

своевременно. В хода на разследването са повдигнати обвинения на В.А.Ф 

и А.Г.С за престъпление по чл.345а, ал.1, вр.чл. 20, ал. 2 НК. а по 

отношение  на А.Г.С. и по чл.354а, ал.3, т.1 НК. На 23.12.2008 г. е 

изготвен обвинителен акт С присъда № 367/08.12.2009г. на РС – 

Свиленград подсъдимите са признати за невиновни. Наблюдаващият 

прокурор Гочо Петков е пуснал протест срещу така постановената 

присъда. С решение № 29/09.03.2010 г. на Хасковски окръжен съд по 

ВНОХД № 19/2010 г.  е отменена присъдата на РС – Свиленград и делото 

е върнато за ново разглеждане в РП – Свиленград за отстраняване на 

допуснати съществени процесуални нарушения. Представителят на ОП 

Хасково не поддържа протеста, но не го оттегля. С постановление от 

14.04.2010 г. ДП е върнато на РУП – Свиленград и са дадени конкретни 

указания. С постановление от 21.07.2010 г. производството частично е 

прекратено по отношение на А.Г.С. за престъпление по чл.354а, т.1, 

вр.чл.18, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 НК. След влизане в сила на това 

постановление е внесен ОА на 08.09.2010 г. срещу В.А.Ф  и А.Г.С за 
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престъпление по чл.354а, ал. 3, т.1, вр.чл. 18, ал.1, вр.чл.20, ал.2 НК. С 

разпореждане от 28.09.2010 г. РС – Свиленград прекратява съдебното 

производство и връща делото на РП – Свиленград за отстраняване на 

съществени процесуални нарушения, а именно, че има разминаване между 

словесното и цифровото изписване на правната квалификация на 

деянията, за които се повдига обвинение. На 04.11.2010 г. е изготвен и 

внесен ОА. С присъда № 212/25.05.2011г. РС – Свиленград е признал 

двамата подсъдими за виновни. С решение № 138/26.10.2011г. по ВНОХД 

№ 381/2011 г. състав на ХОС отменя присъдата на РС – Свиленград и 

връща делото за ново разглеждане в РП – Свиленград за отстраняване на 

допуснати съществени процесуални нарушения.  С постановление от 

06.01.2012 г. на прокурор Милена Славова са дадени конкретни указания 

до разследващия орган, като е указано да се извършат действията, 

указани в решението на ХОС от 26.10.2011 г. На 27.01.2012г. е внесен нов 

ОА срещу двамата обвиняеми В съдебно заседание от 28.02.2012 г. РС – 

Свиленград, съдия Кремена Стамболиева, с определение връща делото на 

РП – Свиленград за отстраняване на допуснатите процесуални 

нарушения и по – конкретно, че не е конкретизирана формата на 

съучастие на двамата подсъдими /до този момент съдилищата не са 

констатирали това процесуално нарушение/. С постановление от 

23.03.2012 г. делото е върнато за допълнително разследване в ГУП – 

Свиленград с указания. На 12.04.2012 г. е изготвен и внесен нов ОА срещу 

двамата подсъдими за престъпление по чл.356а, вр.чл.354а, ал.3, т.1, 

вр.чл.20, ал.2, вр.чл.17, ал.1 НК. С присъда № 480/02.07.2012 г. по НОХД № 

296/2012г. по описа на РС-Свиленград двамата подсъдими за признати за 

виновни. Срещу така постановената присъда е постъпила жалба от 

защитата на подсъдимите. Към момента на извършване на проверката 

няма решение на ОС Хасково. 

 Пр. пр. №1278/2010 г./ПД № 114/2011г./, ДП № 729/2010г. по описа 

на РУП – Свиленград, НОХД № 524/2011г. по описа на РС – Свиленград, 

ВНЧД № 363/2012г. по описа на Хасковски окръжен съд. Бързото 

производство е започнато на основание чл.356, ал. 3 НПК с първото 

действие по разследването – разпит на свидетел и докладвано на 

дежурен прокурор Антон Стоянов. Бързото производство е 

преобразувано в производство по общия ред с постановление от 

25.08.2010 г., което е приключено в сроковете по НПК и е внесен 

обвинителен акт в РС – Свиленград за престъпление по чл. 280, ал.  2, т. 3 

и т. 4, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал. 2 НК срещу Б.Т. и Н.Т., турски граждани. С 

присъда от 14.05.2012 г. двамата подсъдими  са признати за виновни. 

Срещу така постановената присъда е постъпила жалба от защитата на 

подсъдимите. С Решение № 103/20.07.2012 г. Хасковски окръжен съд е 

отменил присъдата, заради допуснати процесуални нарушение и е върнал 

делото на РС – Свиленград за ново разглеждане от друг състав на съда.  
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Пр. пр. №1231/2010г. по описа на РП- гр. Свиленград, ДП №650/10г. 

по описа на РУП – Свиленград,  НОХД №434/2011г. срещу 4 лица за 

извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 

1, вр. чл.20, ал. 2 и ал. 4. Образувано на 17.08.2010 г. от прокурор Г. 

Петков, изготвен ОА, изпратен на РС-Свиленград на 08.11.2010 

г.Образувано е НОХД №1081/2010 г. С определение от 25.03.2011 г. РС-

Свиленград прекратява съдебното производство, поради съществени 

процесуални нарушения, водещи до ограничаване на правото на защита на 

подсъдимите, поради което връща делото на РП-Свиленград за 

отстраняването им. С постановление от 16.05.2011 г. прокурор 

М.Кирилова изпраща ДП на  РУП-Свиленград за отстраняване на 

процесуалните нарушения. Изготвен е нов ОА от прокурор М. Кирилова и 

на 28.05.2011 г. е изпратен в РС- гр. Свиленград. Делото е приключило с 

осъдителни присъди. 

Пр.пр. №1713/2010 г. по описа на РП- гр. Свиленград, ДП №954/10г. 

по описа на РУП – Свиленград,  НОХД №592/2011г. срещу 2 лица за 

извършено престъпление по чл. 234, ал.1 , вр. чл. 20, ал.2 от НК. ДП 

приключено и изпратено на  РП-Свиленград на 10.12.2010 г. Изготвен е ОА 

от прокурор Г. Петков. Образувано е НОХД № 28/11г. С определение от 

12.05.2011 г. РС-Свиленград – съдия Гергана Георгиева прекратява 

съдебното производство поради неправилното изписване на постоянния 

адрес на подсъдимия по лична карта, вместо улица „Теренска” е било 

записано ул.”Геренска”, въпреки че ЕГН на лицето съответства на този, 

изписан в обвинителния акт, както и поради неправилно изписване на  

бащиното име на единия подсъдим в диспозитива на ОА. С постановление 

от 03.06.201 1г. прокурор Пл. Бахчеванов изпраща ДП на  РУП-Свиленград 

за отстраняване на посочените от съда нарушения. С постановление от 

21.06.2011 г. прокурор Пл. Бахчеванов НП е спряно на основание чл. 199 и 

чл. 244, ал.1, т.1, вр. чл. 25 от НПК. Подсъдимите са обявени за ОДИ с 

тел.22061/17.06.201 1г. и тел.22061/17.06.2011 г. С постановление от 

24.06.2011 г. прокурор Бахчеванов налага забрана за напускане пределите 

на РБ на лицата, като е указано да се уведоми сектор „БДС” при ОД на 

МВР – гр. Хасково. Производството е възобновено на 24.06.2011 г. 

Изготвен  е нов ОА. Делото е приключило с осъдителна присъда, която е 

потвърдена с решение  № 110 от 10.07.2012 г. от ОС- гр. Хасково по 

ВНОХД №329/2012г. и е влязла  в сила на 10.07.2012 г. 

Пр. пр. №1137/2010г. по описа на РП- гр. Свиленград, ДП №1143/10г. 

по описа на РУП – Свиленград,  НОХД №346/2011г. Изготвен е ОА от 

прокурор Г. Петков на 07.02.2011г. Образувано е НОХД №156/2011г. С 

разпореждане от 02.03.2011 г. РС- Свиленград прекратява съдебното 

производство поради допуснати съществени процесуални нарушения , 

извършени в досъдебното производство. С постановление от 05.04.2011 г. 

прокурор Делчо Лавчев изпраща ДП на  РУП-Свиленград за отстраняване 
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на посочените от съда нарушения. Делото е приключило със споразумение 

на 03.05.2011 г.  

Пр. пр. №387/2011 г. по описа на РП- гр. Свиленград, ДП №161/11г. 

по описа на РУП – Свиленград,  НОХД №727/2011 г. за извършено 

престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК. Изготвен ОА от прокурор Пл. 

Бахчеванов, делото е прекратено от съда поради липсата на уведомление 

за някои от  ощетените юридически лица. Против разпореждането на 

съда е подаден протест до ОС- Хасково от прокурор Н. Трендафилов на 

25.10.2011 г./няма постъпили данни от протеста/ Делото е върнато на 

РП- Свиленград за отстраняване на нарушенията, приключило на 

23.01.2012 г. със споразумение по НОХД №152/11 г. по описа на РС- 

Свиленград. 

Пр. пр. №256/2011г. по описа на РП- гр. Свиленград, ДП №7/11г. по 

описа на РУП – Свиленград,  НОХД №591/2011г. за извършено 

престъпление по чл.234, ал.1 от НК срещу С.О. Юс. за това, че на 

09.02.2011г. на ГКПП ”К .А.”  в лек автомобил марка „О.” е държала 

акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон , съгласно 

чл. 2, т.2 от Закона за акцизните и данъчните складове  и съгласно чл. 25, 

ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно:180 броя 

кутии цигари марка „К. с.” без акцизен бандерол на обща стойност 

846,00 лв., като случаят не е маловажен. Изготвен е ОА от прокурор М. 

Кирилова от 09.05.2011 г. С разпореждане от 19.05.2011 г. РС - 

Свиленград  прекратява съдебното производство по НОХД №380/2011г. 

поради извършени процесуални нарушения, довели до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемата. По молба на защитника на 

обвиняемата, с  постановление от 04.05.2011 г. прокурор М. Кирилова 

отказва да върне лекия автомобил, отнет като веществено 

доказателство.  Постановлението е обжалвано пред РС-Свиленград, 

който с определение от 17.06.11 г. отменя постановлението за отказ за 

връщане на веществено доказателство, като необосновано и 

незаконосъобразно. Постановено е -  веществените доказателства – 

лекият автомобил да се върнат на собственика. След отстраняване на 

процесуалните нарушения, е изготвен  нов ОА. Делото е приключило с 

присъда в размер на  4 месеца „Лишаване от свобода” и наказание 

„Глоба” в размер на 500 лв.  На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението 

на наказанието  е отложено за срок от 3 години. Присъдата е обжалвана 

пред ОС Хасково и е потвърдена. 

 

 Характерен за региона е проблемът, че когато е налице престъпление 

по чл. 234 от НК не се прилага разпоредбата на чл. 53, ал. 1 б. „а” от НК, 

ако акцизните стоки са намерени в моторни превозни средства /МПС/. 

Практиката на РС Свиленград и ОС Хасково е постоянна и исканията на 

прокуратурата за отнемане на МПС, както и за вземане мярка за 
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обезпечаване на отнемането на вещи в полза на държавата на основание 

чл.72 ал. 1  от НПК, не се уважават, а приетите като веществени 

доказателства автомобили се връщат на собственика. Практиката на ВКС 

/решения № 109/21.02.2011г. по н.д. № 737/10г., І н.о.; № 106/16.03.2011г. 

по н.д. № 44/11г., ІІ н.о.; № 311/27.06.2011г. по н.д. № 1746/10г., І н.о;/ в 

тази насока е, че когато фактическата власт върху цигарите е осъществена 

в лекия автомобил на осъдения, той е послужил за извършване на 

престъплението., както и че дали се касае до продажба или държане на 

акцизни стоки без бандерол е без значение при решаване на въпроса 

налице ли са предпоставки за приложението на чл. 53, ал. 1, б. "а" НК. 

 Законодателят не е въвел изискването, престъплението да е 

невъзможно без използването на конкретната вещ, в случая лекият 

автомобил. Достатъчно е той обективно да е послужил за извършване на 

престъплението, факт, който по делата е установен по несъмнен начин. 

/Има приложени определения на РС – Свиленград и ОС - Хасково, от 

които е видна тази практика/. 

 

 

 Дела, внесени с обвинителни актове и споразумения – 2010 и 2011 г., 

проверени на принципа на случайния избор: 

 

 Пр. пр.№ 343/2011 г. по описа на РП – Свиленград /ПД № 104/2011г./, 

ДП № 44/2011г. по описа на РУП – Свиленград, наблюдаващ прокурор 

Мария Кирилова. Преписката е постъпила в РП – Свиленград на 

25.02.2011 г. На 28.02.2011 г. чрез системата за случайно разпределение 

на делата е избран наблюдаващ прокурор, което е отразено в протокол, 

приложен в ПД. ДП е образувано с постановление от 31.03.2011 г. за 

престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Заключителното мнение е с дата от 

31.05.2011 г. Изготвен е обвинителен акт и е внесен в Районен съд – 

Свиленград на 02.06.2011 г. С присъда от 11.07.2011 г. по НОХД № 

471/2011 г. по описа на РС - Свиленград С.Г.Х. и Г.А.С. са признати за 

виновни и на двамата е наложено наказание пробация със задължителни 

пробационни мерки регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с 

пробационен служител за срок от 6 месеца. 

 Пр.пр.№ 2060/2010г. /ПД 105/2011г./, НОХД № 465/2011г. по описа 

на РС – Свиленград, наблюдаващ прокурор Антон Стоянов. В съдебно 

заседание е одобрено споразумение. 

 Пр.пр.№ 1277/2011г. /ПД № 210/2011г./, НОХД  № 1074/2011г. по 

описа на РС – Свиленград. Наблюдаващ прокурор Николай Трендафилов. 

ДП е образувано за престъпление по чл.183 НК. Спазени са процесуалните 

срокове за разследване. Внесен е ОА е срещу В.Т.Я. С присъда 

подсъдимият е признат за виновен, наложено е наказание глоба при 

условията на чл.55 НК. 

apis://NORM|2003|8|53|/
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 Пр.пр.№ 1492/2011г. /ПД № 270/2011г./, НОХД № 37/2012г. по описа 

на РС – Свиленград. Наблюдаващ прокурор Мария Кирилова. ДП е 

образувано за престъпление по чл.279 НК. Спазени са процесуалните 

срокове за разследване. Внесен е ОА е срещу Н.Г., турска гражданка.  

 Пр.пр.№ 1468/2011г. /ПД № 215/2011г./, НОХД № 1087/2011г. по 

описа на РС – Свиленград. Наблюдаващ прокурор Мария Кирилова. ДП е 

образувано за престъпление по чл.279 НК. Спазени са процесуалните 

срокове за разследване. Внесен е ОА е срещу А.К.К.  

 Пр. пр.№ 475/2003г. /ПД 216/2011г./, НОХД № 1096/2011г. по описа 

на РС – Свиленград. Наблюдаващ прокурор Антон Стоянов. 

Наказателното производство е образувано с постановление на 26.06.2003 

г. срещу Б.Р.Б. за престъпление по чл. 209, ал. 1 НК. С постановление от 

19.09.2003 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 239, 

ал. 1, т. 1 НПК(отм.), тъй като Б.Р.Б е бил обявен за ОДИ. ДП е 

възобновено на 17.10.2011 г. На 19.12.2011 г. е внесен ОА. В периода, в 

който ДП е било спряно са изготвяни и изпращани писма, относно 

основанията за възобновяване на ДП и издирването на Б.Р.Б. 

 Пр.пр.№ 1002/2011 г. /ПД  №166/2011г./, НОХД № 166/2011г. по 

описа на РС – Свиленград. Наблюдаващ прокурор Милена Славова. 

Бързото производство е започнало на 24.06.2011 г. срещу китайските 

граждани Ц.Д., Ч.С.С. и Я.Я. за престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 20, 

ал. 2 НК и чл. 31,6 вр.чл.308, ал. 2, вр. ал. 1 НК. На 27.06.2011 г. е сключено 

споразумение с обвиняемите и на същия ден е внесено в РС – Свиленград 

за одобрение. Споразумението е одобрено. Наложени наказания ЛОС за 

срок от 6 месеца за Ц.Д. и Ч.С.С. и 4 месеца за Я.Я., като на основание чл. 

69, ал. 1, вр. чл. 66, ал. 1 НК са отложени за срок от 3 години. 

 Пр.пр.№ 912/2011 г. /ПД 109/2011г./, бързо производство № 353/2011 

г. по описа на РУП – Свиленград, НОХД № 464/2011г. по описа на РС – 

Свиленград. Бързото производство е започнато на основание чл. 356, ал. 3 

НПК с първото действие по разследването – разпит на свидетел и 

докладвано на дежурен прокурор Антон Стоянов. Бързото производство 

е приключено в сроковете по НПК и е внесен обвинителен акт в РС – 

Свиленград за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. В съдебно заседание е 

одобрено споразумение. 

  Пр. пр. № 1218/2010 г. /ПД 209/2011г./, ДП № 684/2010 г. по описа на 

РУП – Свиленград, НОХД № 1072/2011 г. по описа на РС – Свиленград. 

Наблюдаващ прокурор Гочо Петков. Бързото производство е започнато 

на основание чл. 356, ал. 3 НПК с първото действие по разследването – 

разпит на свидетел и докладвано на дежурен прокурор. Бързото 

производство е преобразувано в производство по общия ред с 

постановление от 18.08.2010 г., което е приключено в сроковете по НПК и 

е внесен обвинителен акт на 09.12.2011 г. в РС – Свиленград за 

престъпление по чл.280, ал. 2, т. 3 и т. 4, вр. ал. 1,  вр. чл. 20, ал. 2 НК 
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срещу Х.К. и Ю.К., турски граждани. В хода на досъдебното 

производство е изпратена молба за правна помощ до Република Германия, 

като след получаването на материалите по правната помощ, същите са 

изпратени за превод до служба „Преводи” при Администрацията на 

Главния прокурор на Република България. След изготвянето на 

обвинителен акт, същият е изпратен за превод на турски език, съгласно 

изискването на чл. 55, ал. 3 от НПК, /нова, обнародвана бр. 32 на Д.в./ до 

служба „Преводи” при Администрацията на Главния прокурор на 

Република България. В конкретния случай, в бланката е записано като 

основание за образуване на досъдебно производство чл. 356, ал. 3 НПК, но 

като основание за уведомяване е изписан чл.212 ал. 3 НПК /което е 

основание за уведомяване при образуване на досъдебно производство по 

общия ред/. 

 Проверени още пр.пр.№  1304/2008г., ДП № 51/2009г. по описа на 

РУП – Свиленград, НОХД № 239/2010г. по описа на РС – Свиленград, 

образувано и водено срещу В.Х.П и С.Х.М. за престъпление по чл.209 ал.1 

вр.чл.20 ал.2 НК. 

 Пр. пр.№ 192/2009г./ДП № 97/2010г. по описа на ОСлО в ОП –

Хасково/ ДП образувано срещу А.И.К. за престъпление по чл.131 ал.1 т.2 

вр.чл.130 ал.2 НК. Наблюдаващ прокурор Гочо Петков. ДП било спряно с 

постановление от 12.01.2011г. Това постановление било потвърдено от 

РС – Свиленград с определение № 42/17.02.2011г. След спирането са били 

извършвани регулярни проверки от РУП – Свиленград относно 

местонахождението на лицето И.М.М. С постановление от 27.04.2011г. 

ДП било възобновено. С постановление от 04.08.2011г. ДП е прекратено, 

тъй като е установено, че се касае за деяние по чл.130 ал. 2 НК. С 

определение на РС – Свиленград от 31.08.2011г. е потвърдено 

постановлението на РП – Свиленград. С определение на ХОС № 

71/28.10.2011г. е потвърдено определението на РС – Свиленград.  

 Пр. пр.№ 1347/1997г. /ДП № 233/1997г. по описа на РСС – 

Свиленград/ Наказателното производство е образувано на 17.11.1997г. 

срещу Д.И.А. за престъпление по чл.194а, ал.1 НК. С постановление от 

04.02.1998г. наказателното производство е спряно на основание чл.239 

НПК(отм.). С постановление на прокурор М. Камбуров от 01.02.2008г. ДП 

възобновено. С постановление от 10.07.2008г. ДП е прекратено. С 

постановление от 28.11.2008г. постановлението за прекратяване на ДП 

от 10.07.2008г. е отменено като необосновано и незаконосъобразно. С 

постановление на прокурор М.Камбуров от 15.01.2009 г.частично е 

прекратено наказателното производство спрямо Ж.М.Г. и е указано ДП 

да продължи да се води срещу НИ. В диспозитива на постановлението е 

записано, че след изтичане срока на обжалване на постановлението, в 

частта му относно прекратяването, същото се спира срещу НИ за 

престъплението по чл.194, ал.1 НК. На 09.02.2009 г. досъдебното 
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производство отново е възобновено. Същото е няколкократно спирано и 

възобновявано след тази дата. Последно е възобновено на 20.12.2010 г. На 

06.07.2011 г. е внесен ОА срещу Д.И.А. за престъпление по чл.196, ал.1,  т.2 

вр.чл.195, ал.1, т. 4, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2,вр.чл.29, ал.1, б.„А” НК. С 

постановена присъда № 500/18.10.2011г. подсъдимият Д.И.А. е признат за 

виновен и му е  наложено наказание ЛОС 10 месеца – ефективно. 

Пр. пр. №1720/2010г. по описа на РП - Свиленград, БП №1025/10 г. 

по описа на РУП – Свиленград, образувано на 30.10.2010г. срещу М.Ах.Б. 

Х., марокански гражданин за извършено престъпление по чл. 279, ал. 1 от 

НК. Наблюдаващият прокурор А. Стоянов е избран чрез системата за 

случайното разпределение. Делото е приключено със споразумение по 

НОХД №1012/10г. по  описа на РС- Свиленград с налагане на наказание 

„Лишаване от свобода „ за срок от 6 месеца и глоба в размер на 200 лв., 

като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е 

отложено за срок от 3 години. 

Пр. пр. №1729/2010 г. по описа на РП - Свиленград, НП №1033/10 г. 

по описа на РУП – Свиленград, образувано на 01.11.2010 г. срещу И. Л. и Ч. 

С.,  двамата  граждани на Албания за извършено престъпление по чл. 279, 

ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 18, ал.1 от НК. Наблюдаващият прокурор Г. 

Петков е избран чрез системата за случайното разпределение.  Делото е 

приключено със споразумение по НОХД №1013/10 г. по  описа на РС- 

Свиленград и налагане на наказания на двамата.  

Пр. пр. №1732/2010г. по описа на РП- Свиленград, НП №1034/10г. по 

описа на РУП – Свиленград,НОХД №1033/10 г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Г. Петков. 

Пр. пр. №1457/2010г. по описа на РП- Свиленград, ДП №855/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1049/10 г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Ан. Стоянов със седем обвиняеми лица, 

като за един от обвиняемите е с МН „Задържане под стража” и с 

обвинение по чл. 280, ал.2,т.1, т.3, т.4, вр. ал.1 от НК, а останалите с МН 

„Подписка” и с обвинение по чл. 279, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, вр. чл.63, 

ал.1, т.4 и т. 5 от НК 

Пр.пр. №1766/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1053/10г. по 

описа на РУП – Свиленград,НОХД №1062/10 г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Гочо Петков приключило със 

споразумение по чл. 279, ал.1, вр. чл. 54, ал.1 от НК срещу гражданин на 

Тунис. 

Пр. пр. №1768/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1055/10г. по 

описа на РУП – Свиленград,НОХД №1063/10г. по описа на РС- Свиленград, 

наблюдаващ прокурор Гочо Петков приключило със споразумение по чл. 

279, ал.1, вр. чл. 54, ал.1 от НК срещу гражданин на Ирак. 

Пр. пр. №1770/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1057/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1061/10г. по описа на РС- 
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Свиленград, наблюдаващ прокурор Антон Стоянов приключило със 

споразумение по чл. 279, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК срещу гражданин на 

Ирак. 

Пр.пр. №1793/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1064/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1066/10г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Мария Кирилова приключило със 

споразумение по чл. 279, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК срещу четирима 

граждани на Република Турция. 

Пр. пр. №1792/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1063/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1067/10г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Антон Стоянов приключило със 

споразумение по чл. 279, ал.1 от НК срещу гражданин на Палестина. 

Пр.пр. №613/2009г. по описа на РП- Свиленград, ДП №544/09г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1076/10г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Мария Кирилова приключило със 

споразумение за извършено престъпление по чл. 131, ал.1,т.12, вр. чл. 129, 

ал.2, вр. ал.1 от Ат.Д. Михайлов от Свиленград. 

Пр.пр. №1802/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1070/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1078/10г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Мария Кирилова приключило със 

споразумение по чл. 279, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК срещу гражданин на 

Мароко. 

Пр.пр. №1801/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1069/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1077/10г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Мария Кирилова приключило със 

споразумение по чл. 279, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 54, ал.1  от НК срещу 

четирима граждани на Ирак. 

Пр.пр. №1831/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1085/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1094/10г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Мария Кирилова приключило със 

споразумение по чл. 279, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т. 4 и т.5  от 

НК срещу двама граждани на Ирак. 

Пр.пр. №1832/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1084/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №1095/10г. по описа на РС- 

Свиленград, наблюдаващ прокурор Румен Сираков приключило със 

споразумение по чл. 279, ал.1 от НК срещу гражданин на Ирак. 

Пр.пр. №1435/2010г. по описа на РП- Свиленград, НП №843/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №838/10г. по описа на РС- Свиленград, 

срещу Д.К., турски гражданин живущ в Република Франция, и срещу Т.Т. 

турски гражданин, живущ в Република Франция  -наблюдаващ прокурор 

Мария Кирилова приключило със споразумение по чл. 280, ал.2, т.3 и т.4, 

вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК. 
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Пр.пр. №1433/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №841/10г. по 

описа на РУП – Свиленград, НОХД №841/10 г. по описа на РС- Свиленград, 

наблюдаващ прокурор Г. Петков приключило със споразумение по чл. 280, 

ал.2, т. 3 и т.4, вр. ал.1 вр. чл. 20, ал.2 от НК срещу трима граждани на 

Турция. 

Пр. пр. №1479/2008г. по описа на РП- Свиленград, ДП №531/2008г. 

по описа на РУП-Свиленград, образувано срещу Ш.М.М., гражданин на 

Гърция за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. След 

образуване на производството е обявен за ОДИ и производството е 

спряно. След като е намерен, му е взета МН „Парична гаранция” в размер 

на 1000 лв. Производството е възобновено. Искано е удължаване на срока 

за разследване. На 08.12.2010 г. е изготвен ОА от прокурор М. Кирилова. 

Образувано е НОХД №1174/2010 г., което  е приключило на 13.04.2010г. с 

налагане на наказание в размер на 3 м. „Лишаване от свобода”, като на 

основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното 

наказание е отложено за срок от 3 години.     Проверени още: 

Пр.пр. №1420/2010г. по описа на РП- Свиленград, ДП №822/2010г. по 

описа на РУП-Свиленград, образувано срещу К.Хр.П., за извършено 

престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, изготвен ОА от районен прокурор 

Антон Стоянов, приключило със споразумение. 

Пр.пр. №1393/2010г. по описа на РП- Свиленград, ДП №808/2010г. по 

описа на РУП-Свиленград, образувано срещу Ал.Н.Ив, за извършено 

престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, изготвен ОА от прокурор 

М.Кирилова, образувано НОХД №1178/2010г. приключило със 

споразумение. 

Пр.пр. №738/2010г. по описа на РП- Свиленград, ДП №406/2010г. по 

описа на РУП-Свиленград, образувано срещу М.Ст.А., за извършено 

престъпление по чл. 343 , ал. 3, б „а”, пр. 2, вр. ал.1, б. „б” пр. 2, вр. чл. 

342, ал.1 от НК, изготвен ОА от районен прокурор Антон Стоянов, 

приключило по реда на съкратеното съдебно следствие – чл. 371, т. 2 от 

НПК. 

Пр.пр. №1813/2010г. по описа на РП- Свиленград, БП №1078/2010г. 

по описа на РУП-Свиленград, образувано срещу Р.Н.Р., за извършено 

престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, изготвен ОА от районен прокурор 

Антон Стоянов, образувано НОХД №1103/10 г. приключило със 

споразумение на 30.11.10г. 

Пр.пр. №1573/2010г. по описа на РП- Свиленград, ДП №913/2010г. по 

описа на РУП-Свиленград, образувано срещу Ив.С.Ив, за извършено 

престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК, изготвен ОА от районен прокурор 

Антон Стоянов, образувано НОХД №1088/10 г. приключило със 

споразумение на 30.11.10г. 

Пр.пр. №25/2010г. по описа на РП- Свиленград, ДП №66/2010г. по 

описа на РУП-Свиленград, образувано срещу Д.Ш.З. за извършено 
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престъпление по 280, ал.2,т.1, т.3, т.4, вр. ал.1, вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, 

ал.2  от НК и по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.2  ,  и срещу 

Ан. Ст. З. за извършено престъпление по 280, ал.2,т.1, т.3, т.4, вр. ал.1, 

вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, ал.2  от НК и по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал.1, 

вр. чл. 20, ал.2, ОА е изготвен от прокурор Гочо Петков, образувано е 

НОХД №1091/10 г., което е приключило със споразумение на 25.03.11 г. 

Пр.пр. №1079/2010г. по описа на РП- гр. Свиленград, ДП №612/10г. 

по описа на РУП – Свиленград,  НОХД №162/2011г., пр.пр. №1657/10 г. по 

описа на РП- гр. Хасково- С постановление от 13.07.2010 г. на прокурор 

П.Жеков от ОП- Хасково е отказано  образуване на ДП, тъй като е 

установено, че по преписката има достатъчно данни за извършено 

престъпление по чл.316, вр. чл. 309 от НК с оглед ползването на документ 

с невярно съдържание, а именно фактури, които са били предоставени на 

органите по приходите при извършената ревизия. Постановлението е 

изпратено на РП Свиленград по компетентност.  

С постановление от 21.07.2010 г. прокурор Г. Петков от РП- 

Свиленград образува ДП, като дава подробни указания по разследването. 

Искано е удължаване на срока, дадено е двукратно удължаване с 2 месеца 

от районния прокурор на РП- Свиленград. 

На 18.02.2011 г. е сключено споразумение за извършено 

престъпление от Г.Хр.Г. по чл. 311, ал.1, вр. чл. 55, ал.2, вр. чл.42, ал.2, т.1 

и т.2 и чл. 42б от НК, като му е наложено наказание „задължителна 

регистрация по настоящ адрес” за срок от 10 месеца  и „задължителни 

периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 месеца. 

 

 

 Установено бе, че в бланката на РУП – Свиленград за образуване на 

бързи производства 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, като не 

е посочен изрично текста от НПК, по който е образувано производството;  

 - разследванията по чл. 280 НК продължават повече от 2 месеца, 

поради факта, че по делата се изпращат поръчки за правна помощ чрез 

Върховна касационна прокуратура до Република Турция и/или до 

Република Германия, тъй като голяма част от турските граждани са и 

граждани с постоянно местоживеене в  Република Германия, след което се 

чакат отговорите от компетентните съдебни органи на съответната 

държава. След получаване на  материалите, същите  се изпращат за превод 

в служба „Преводи” в Администрацията на Главния прокурор на 

Република България;  

 - след изготвянето на обвинителния акт по всички текстове на НК, 

когато по делото има обвиняеми чужди граждани, същите се изпращат за 
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превод в служба „Преводи” в Администрацията на Главния прокурор на 

Република България;   

 - при изпращането на материали до служба „Преводи” при 

Администрацията на Главния прокурор на Р България, наблюдаващите 

прокурори изписват броя на страниците за превод, а при връщането им в 

районната прокуратура от служба „Преводи” не се посочват броя на 

страниците /нито на български, нито на езика, от който или на който се 

извършва превод/, а е изписано само, че се връщат материалите, получени 

в службата. В писмата на служба „Преводи” в Администрацията на 

Главния прокурор на Република България не е посочена датата на писмото 

на РП – Свиленград, с което е поискан превода и това би могло  да доведе 

до объркване, ако по едно и също дело са изпратени две или повече писма 

за превод; 

 - по всички дела са приложени протоколите за случайно 

разпределение; 

 - при всички дела с обвиняем чужд гражданин, своевременно се 

уведомява консулството /посолството/ на съответната държава, чийто 

гражданин е обвиняемия, ВКП, МВнР – Дирекция „Консулски 

отношения”, МП – отдел „Международна правна помощ” и ОП – Хасково; 

 - в голяма част от делата по чл. 279 НК с чужди граждани, с цел 

процесуална икономия и практическата невъзможност за задържането в 

ареста в гр.Свиленград, делата приключват в 3 дневен срок от образуване 

на бързото производство със споразумение, което се одобрява от съда в 

деня на внасянето или най- късно на следващия ден. След одобряването на 

споразумението лицата се изпращат в общежитието в гр. Любимец, а от 

2012 г., ако бъде подадена молба за придобиване на статут на бежанец и 

има издадена заповед от Агенцията за бежанци се настаняват в с. 

Пъстрогор и започва процедурата за придобиване на статута. 

 

 

Проверени на случаен принцип предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност, с налагане на административно наказание – 

2010 и 2011 г.  чл.78а от НК 

 

 ДП № 459/2009 г. по описа на РУП Свиленград, пр. пр. № 947/2009 г. 

по описа на РП Свиленград, наблюдаващ прокурор Милена Славова. 

  На 25.11.2009 г. е внесено предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание за 

престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. Образувано е АНД № 886/2009 г. по 

описа на Районен съд Свиленград. В съдебно заседание на 14.01.2010 г. 

съдът е прекратил наказателното производство по делото  и го е върнал  

на районната прокуратура за отстраняване на допуснати процесуални 
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нарушения на правата на подсъдимия.Новото предложение,  изготвено 

от прокурор Гочо Петков е уважено. 

 ДП №  162/2010 г. по описа на РУП Свиленград, пр. пр. № 327/2010 г. 

по описа на РП Свиленград, наблюдаващ прокурор Мария Кирилова На 

03.06.2010  г. е внесено предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание за престъпление 

по чл. 318 от НК. Образувано е АНД № 514/2010 г. по описа на Районен 

съд Свиленград. Делото е отлагано три пъти и на  19.04.2011 г. съдът е 

приел, че в съдебната фаза е установена различна фактическа 

обстановка и че показанията на свидетелите са различни от дадените в 

досъдебната фаза и е постановил оправдателно решение.  

 ДП № 122/2011 г. по описа на РУП Свиленград, пр. пр. № 179/2011 г. 

по описа на РП Свиленград, наблюдаващ прокурор Антон Стоянов 

 На 27.06.2011  г. е внесено предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание за 

престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Образувано е АНД № 

531/2011 г. по описа на Районен съд Свиленград. С разпореждане от 

08.07.2011 г. съдът е прекратил производството и е върнал делото на 

прокуратурата, поради съществено накърняване на правата на защита 

на обвиняемия. Прието е, че не е налице необходимото съдържание на 

постановлението съгласно разпоредбата на чл. 375 от НПК. Прокурор 

Стоянов е подал частен протест, който е оставен без уважение. На 

17.11.2011 г. е внесено ново предложение, образувано е АНД № 996/2011 г. 

по описа на Свиленградски районен съд  като предложението е уважен.о  

 Проверени още предложения по чл. 78а от НК: ДП № 198/2010 г. с 

наблюдаващ прокурор Кирилова – уважено; ДП № 162/2009 г. с 

наблюдаващ прокурор Гочо Петков – уважено; ДП № 156/20120 г. с 

наблюдаващ прокурор Антон Стоянов – уважено ; ДП № 573/2009 г. с 

наблюдаващ прокурор Милена Славова – уважено; ДП № 431/2011 .; ДП № 

569/2011 г.; ДП № 471/2011 г.; ДП № 270/2011 г. и др. 

 

 При проверката на делата с предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание се 

установи, че прокурорите от РП Свиленград внасят мотивирани 

предложения, като процентът на върнатите от съда е минимален. 

 

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

случаен принцип: 

 

 ДП № 662/2010 г. по описа на РУП Свиленград, пр. пр. № 1099/2009 

г. по описа на РП Свиленград, наблюдаващ прокурор Гочо Петков. 

 Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 279, 

ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК срещу известен извършител. 
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 С постановление  от 01.02.2010 г. производството е прекратено. 

Делото е изискано за служебна проверка  от Окръжна прокуратура 

Хасково и с постановление от 29.09.2010 г. е отменено постановлението 

на Свиленградската районна прокуратура. Прието е,  че 

постановлението е необосновано. След  извършени допълнителни 

действия по разследване с постановление от 18.02.2011 г. 

производството е спряно за издирване на извършителя, който е обявен за 

ОДИ.  С постановление от 02.05.2011 г. производството е възобновено и 

прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК – поради 

несъставомерност на извършеното деяние. Постановлението е влязло в 

сила на 09.95.2011 г. 

 С постановление от 21.06.2010 г. прокурор Камбуров е отказал да 

образува досъдебно производство по пр. пр. № 900/2010 г. по описа на РП 

Свиленград. С постановление от 39.07.2010 г. ОП Хасково отменя 

постановлението за отказ и връща преписката за образуване на ДП. 

 ДП № 813/2010 г. е образувано с постановление от 03.09.2010 г. на 

прокурор Гочо Петков за престъпление по чл. 286, ал. 1 от НК. С 

постановление от 08.02.2011 г. производството е прекратено. По жалба 

от тъжителите, постановлението е разгледано от РС Свиленград и с 

определение от 07.03.2011 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата 

като недопустима. С определение от 29.03.2011 г. Хасковският окръжен 

съд е потвърдил определението на РС Свиленград. 

 

 

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

35,3%, а през 2011 г. са 33%. Отменените прекратявания също са  съвсем 

малко на брой спрямо всички постановления за прекратяване, освен това 

има  и случаи, когато след отмяната отново е постановено прекратяване, 

което впоследствие е потвърдено от по горестоящата инстанция или съда. 

 

 

Отменени постановления с отказ от образуване на ДП, 

проверени на случаен принцип: 

 

 Пр. пр.№ 970/2009г., наблюдаващ прокурор Мария Кирилова. 

Преписката е образувана по повод сигнал на В.С., с оглед данни за 

престъпление по чл.172б, ал.1 НК. С постановление от 16.12.2009 г. РП – 

Свиленград е отказала да образува досъдебно производство, поради липса 

на престъпление, като е прието, че обществената опасност на деянието 

е  явно незначителна.  С постановление от 17.02.2010 г. постановлението 

за отказ на РС – Свиленград е отменено от ОП – Хасково. С 

постановление от 30.04.2010г. е образувано ДП срещу Р.Т.А., румънски 

гражданин, за престъпление по чл.172а, ал. НК. С постановление от 
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21.07.2010 г. ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т. 1 НПК. Р.Т.А е 

обявен за ОДИ. 

 Пр.пр.№ 1747/2010г. наблюдаващ прокурор Пламен Бахчеванов.  С 

постановление от 22.11.2010г. е отказано образуването на ДП. С 

постановление от 08.03.2011г. ОП – Хасково е отменила 

постановлението за отказ. Назначена е допълнителна проверка, след 

което с постановление от 27.06.2011 г. е образувано ДП срещу НИ за 

престъпление по чл.144, ал.3 НК. В хода на разследването е установено, 

че срещу пострадалия Т.Х.М. има влязла в сила присъда за престъпление 

по чл.197, т.3, вр.чл.195, ал.1, т 4, пр.1 и 2 и т. 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.26, 

ал.1 НК. Пострадалите от това престъпление го подгонили. Т.Х.М. 

твърдял, че по него е стреляно и е заплашван, но това не се потвърдило в 

хода на разследването и е постановена присъдата. С постановление от 

05.10.2011 г. ДП е прекратено.  Проверени още: пр.пр.1917/2010г., пр.пр.№ 

1205/2010г.  

 

 Броят на обжалваните откази е сравнително нисък, което е показател 

за качеството на изготвените откази, които са подробно мотивирани. 

 

Книга за влезлите в сила присъди 

 

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

Свиленград 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. Свиленград описва и изпраща влязлата в сила присъда за  

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

 

 

Обобщени резултати от контролната проверка, извършена в РП 

Свиленград през 2011 г. 

 

В периода 16-20.05.2011 г. е извършена контролна проверка на 

Районна прокуратура Свиленград за изпълнение на препоръките дадени с 

Акт от планова комплексна проверка, извършена през 2009 г. 

 Проверяващите са установили значително подобряване на 

организацията на работата в РП – Свиленград, както и че дадените 

препоръки в акта за комплексна проверка, извършена през 2009 г. са 

изпълнени изцяло.  

 В аналитичната част на акта от контролната проверка е прието, че:  

 прокурорите в Районна прокуратура - Свиленград през 2010 г. са 

изпълнявали много добре задълженията си в съответствие със законите на 
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страната и съобразно указанията на горестоящите прокуратури, с което са 

допринесли за осъществяване на основните функции на прокуратурата;         

         служителите в прокуратурата са обработвали постъпващата  

информация стриктно, бързо и своевременно, което е видно от водените 

книги  в  прокуратурата;   

 отношенията в прокуратурата, както и с останалите правозащитни 

органи, са на добро ниво, което е довело до повишаване на  ефективността 

на работата;  

 връщането на дела за доразследване от съда е отчетено като особено 

съществен проблем в работата на Районна прокуратура Свиленград през 

2010 година и е отбелязано чувствително подобрение в работата на 

прокуратурата по този негативен показател. 

 При проверката е отчетено обстоятелството, че  на новия 

административен ръководител на РП Свиленград, встъпил в длъжност на 

10.12.2009 г. Антон Стоянов, се е паднала тежестта да изпълни дадените 

през месец август 2009 г. препоръки, като постановените от него 

разпореждания и предприетите организационни мерки са оценени 

положително, като израз на професионализъм и добро администриране на 

РП Свиленград.  

 ИВСС е приел, че положителните констатации относно работата на 

административния ръководител на РП Свиленград  следва да се приложат 

към личното му кадрово досие и да се вземат предвид, съгласно  чл. 198, ал. 

2, т. 3 от Закона за съдебната власт.  

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

   Районна прокуратура  – Свиленград е на първо място  по средна 

натовареност на прокурорите от районните прокуратури в съдебния 

район на Апелативна прокуратура Пловдив по общ показател 

„Прокурорски актове и участия в съдебни заседания,  като се падат по 

1117 броя на прокурор, освен това реално работилите прокурори през 

проверявания период са  трима. За сравнение през 2011 г. всеки  

прокурор от Софийска районна прокуратура по същия общ показател е 

постановил общо 904.135 прокурорски актове и участия в съдебни 

заседания. /Данните са от отчетните доклади на съответните прокуратури – 

АП Пловдив и СГП/ 

  прокурорите в Районна прокуратура Свиленград 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; 

  относителният дял на върнатите дела на прокуратурата спрямо общо 

внесените прокурорски актове е както следва – 3.54%  за 2010 г. и 2.79 

%  за 2011 г., което е  добър показател за качеството на прокурорската 
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дейност. Периодично се анализират върнатите от съда дела, за което се 

изготвят протоколи от проведени общи събрания, копия от които се 

изпращат в Окръжна прокуратура – Хасково.  

  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, отчетената изключителна 

натовареност на прокурорите също е причина за допуснати пропуски, 

има и група неоснователно върнати от съда дела.  

  относителният дял на оправданото  лице през 2011 г., подадени в 

статистическите отчети спрямо разгледаните от съда дела  е 0,33 %, а за 

2010 г. няма оправдателни присъди, което е доказателство за добра 

професионална подготовка;  

  в РП – Свиленград е създадена добра организация за явяването в 

съдебни заседания на прокурора, наблюдавал ДП и внесъл съответния 

прокурорски акт. В изключителни случаи, при обективна невъзможност 

за явяването на този прокурор, със заповед на административния 

ръководител се определя друг прокурор, който да се яви в съдебни 

заседания. 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 с 50% 

натовареност. 

  проверените книги се водят добре, прегледно и четливо са 

попълнени всички изискуеми графи, като книгата за веществените 

доказателства не е съобразена с изискванията на ПОДАПРБ, няма и 

образец, предоставен от ВКП; 

  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; 

  районният прокурор е създал организация за съхранение на ВД, 

съгласно изискванията на ПОДАПРБ, въпреки липсата на  достатъчно 

помещения за обособяване на специално помещение за склад. 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 
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 1. Да се осъществява постоянен надзор и да се следи за спазването на 

сроковете от страна на разследващите органи, като се предприемат 

всякакви законови мерки за дисциплиниране на разследващите полицаи.  

 2. Наблюдаващите прокурори при изпълнение на задължението им  

по чл. 219, ал. 1 и ал. 2 НПК, да изискват от разследващите органи да 

предоставят копие на постановлението за привличане на обвиняем в 

деловодствата на прокуратурите. Постановлението да се въвежда 

незабавно в УИС, заедно с данните за обвиняемия, след което да се 

прилага към наблюдателната преписка, съгласно чл. 11 от Инструкция за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключени 

наказателни производства на Главния прокурор на Република България 
/качена на ведомствения сайт на ПРБ на 10.02.2010г./. 

 3. Да се посочва изрично текста от НПК, по който е образувано 

производството в бланката на РУП – Свиленград за образуване на 

досъдебни, бързи  и незабавни производства, като се подчертава/отделя 

реалното основание  за образуване.  

 4. В исканията за удължаване срока на разследване да се сочат 

подробно извършените до момента действия по разследването, както и 

предстоящите, планирани за извършване в удължения срок.   

  5. Да се използват максимално възможностите за провеждане на   

задочно производство и прилагането на ЕЗА. 

       6. Да се  изготви книга за съхранение на протоколите, съставяни при 

приемане и предаване на ВД, с дата и име на лицето, длъжността му, от кого и на 

кого са предадени. 

 7.  По спрените досъдебни производства срещу ИИ следва да се 

следи стриктно /включително чрез изпращане на напомнителни писма/ за 

провежданите мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ, като 

се изисква от органите на МВР да изпращат  в прокуратурата обратна 

информация за резултатите.  

 

 За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

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

 

Приложения: 

 

 1. Заповед № ПП-01-65/19.09.2012 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. 

Свиленград през 2009 г., 2010 и 2011 г.;   
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 4. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор, за 

въвеждане на вътрешни правила за съхраняване на веществените 

доказателства, копия от протоколи на комисия за ВД  

  5. Копия от решения на ВКС и на определения на Районен съд 

Свиленград и Окръжен съд Хасково във връзка с практиката на тези 

съдилища по повод искания за  прилагане на  разпоредбата на чл. 53, ал. 1 

б. „а” от НК, при извършване на престъпления по чл. 234 от НК с 

използване на МПС.  

 

Копие от акта да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Свиленград – г-н Антон Стоянов за сведение, изпълнение на препоръките 

и запознаване на прокурорите от РП гр. Свиленград с акта.  

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Хасково – г-н    Иван Ванчев, за сведение.  

3. Административния ръководител на Пловдивска апелативна 

прокуратура  - г-н Иван Даскалов, за сведение. 

4. И. ф. Главен прокурор на Република България  - г-н Бойко 

Найденов, за сведение. 

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

сведение. 

 

 

    Инспектор: 

     София             Моника Малинова 

 


