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                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 

ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 

 

А К Т  

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА – гр. ГЪЛЪБОВО 

 

 

 

 

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

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

3/23.02.2012г. на Главния инспектор. 

Съгласно заповедта,плановата проверка се извърши от екип в 

състав:инспектор Албена Костова и експерти – Мариела Митева и Олег 

Велинов. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ 

на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика за периода 01.01.2010 год.до 31.12.2011 год. 

 

СРОК НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА -27.02.2012 год.-

02.03.2012 год. 

 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подгответелен етап на плановата проверка-включва проучване и 

анализ на годишните отчетни доклади за 2010 год.и  2011 год.;проучване и 

анализ на констатации от извършена комплексна ревезия извършена от ОП 
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Стара Загора за дейността на РП Гълъбово през 2010 год.;изискване и 

предоставяне от РП Гълъбово на справки,относно:организацията на 

административната дейност/справка №1/; организацията на образуването и 

движението на преписките /справка №2/;организацията на образуването и 

движението на досъдебните,бързите и незабавни  производства /справка 

№3/ и организацията на съдебния надзор/справка №4/.Справките включват 

данни за 2010 год. и  2011 год.и отразяват индивидуалната натовареност на 

прокурорите за същия период. 

  

 

 К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

 

І. По отношение организацията на административната дейност /чл. 54, ал. 

1, т.2 от ЗСВ/: 

Районна прокуратура – гр. Гълъбово се помещава в нова сграда  

«Съдебна палата» в центъра на града. Помещенията са достатъчно и 

материалната база е в добро състояние.  

В РП през 2010г.и 2011г. по щат е имало 2 бройки за магистрати /в 

това число и административен ръководител/. Няма незаети щатни 

бройки.Административен ръководител на Районна прокуратура Гълъбово е 

прокурор Желязко Робаков.През 2010 год.  и 2011 год., за периода - от 

15.11.до 31.12. 2010 год. и от 01.01.2011г.до 11.02.2011 год. прокурор 

Станчева е отсъствала от работа поради здравословни проблеми,като през 

този период са били командировани прокурори от други Районни 

прокуратури при ОП Стара Загора. 

  Общият брой на съдебните служителите в администрацията е 6 бр., 

като незаети длъжности няма. 

 В РП-Гълъбово се водят 8 книги и 7 бр.азбучници.  

 По собствена преценка е водена книга за внесените в съда по реда на 

чл.375 от НПК във вр.чл.78 а от НК досъдебни производства и такава за 

участието на прокурорите по граждански дела. 

        Водена е книга за опис на досъдебните производства със „задържани 

лица”, и такава за преписки и дела касаещи самоуправни действия.  

       Води се и регистрационен дневник на веществените доказателства,  

както и докладни книги,в които се отразява датата на разпределението на 

постъпващия доклад. 

       Всички тези книги са водени на хартиен носител,а някои от тях и на 

електронен носител.  

      Бяха проверени следните книги : 

1. азбучник на задържани лица 

2. на внесени обвинителни актове 

3. на споразумения 
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4. на присъди 

5. на бързи производства 

6. на преписки 

7.ДП разследвани от дознател 

8.ДП разследвани от следовател 

9.Специален дневник по чл.6 от Инструкцията за взаимодействие между 

ПРБ и МВР при разследването  на две и повече ДП,образувани и водени 

срещу едно и също лице 

10. Книга за изпълнение на присъдите 

11. 2бр.книги за веществени доказателства  

12.Книга на делата по чл.78а от НК. 

Водените книги са прономеровани и прошноровани и се водят 

съгласно изискванията ПОДНАПРБ и Инструкцията за деловодната 

дейност и документооборота в ПРБ.  

Прокурорите ползват в работата си правните програми на «Апис» и 

«Сиела» 

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 

случайния избор, чрез програмния продукт „Law Choice” в пълно 

съответствие със Заповед № ЛС-6310/07 г. «Случайният избор» е въведен 

със Заповед № 2/18.10.2007г. на Районния прокурор. 

През 2010 год.е извършена проверка на РП Гълъбово от ОП Стара 

Загора на работата касаеща предадените в архив дела през 2009 год. 

През 2011 год. от ОП Стара Загора са извършени две ревизии и една 

проверка.Извършена е тематична ревизия относно изпълнението на 

„Инструкция за поддръжка и използване на електронния регистър на лица 

с неприключени наказателни производство” и по „Инструкция за 

взаимодействието между ПРБ и МВР при разследването на две и повече 

досъдебни производства,образувани и водени срещу едно и също 

лице”.Извършена е и комплексна ревизия на дейността на РП Гълъбово за 

2010 год.,както и проверки по предварителните проверки възлагани за 

извършване на МВР,както и съвместна проверка от ВКП,АП Пловдив по 

отношение на наблюдаваните в РП Гълъбово неприключени досъдебни 

производства срещу лица с три и повече наказателни производства. 

През 2011 год.прокурорите и служителите от прокуратурата са 

участвали в различни форми на обучение с цел повишаване на 

професионалната квалификация. 

През 2010год.и 2011 год. година от Административният ръководител 

не са налагани наказания по реда на чл. 311, т. 1 във вр. чл. 308 от ЗСВ и не 

са изготвяни предложения за налагане на дисциплинарни наказания по 

реда на чл. 312 ал. 1, т. 1 от ЗСВ, също така не са изготвяни и предложения 

за поощрения.  
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 ІІ. По организацията на образуването и движението на преписките 

/чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 

 1.През 2010г.прокурорите от РП-Гълъбово са работили общо по 470 

бр.преписки, като от тях новообразувани са 409бр. и 61бр. останали от 

предходни периоди,като прокурор Желязко Робаков е работил по 204 

бр.преписки,а покурор Станчева по 208 бр.Общо решени са 440 бр.,от 

които прокурор Робаков е приключил 176 бр.,а прокурор Станчева 207 бр.  

  Постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство са 236 бр. От тях обжалвани са 13 бр., потвърдени – 13 бр.от 

които 6 бр.на прокурор Станчева и 7 бр.на прокурор Робаков.  

 Необжалваните откази да се образува ДП са общо 222 бр. 

 

 2.През 2011 год.прокурорите от РП Гълъбово са работили общо по 

377 преписки,от които новообразувани 345 бр. и такива останали от 

предходен период 32бр.,като прокурор Робаков е работил по 

174бр.преписки,а прокурор Станчева по 152 бр.преписки. 

 Общо през 2011 год.прокурорите от РП Гълъбово са решили 370 

преписки,от които 158 преписки са на прокурор Робаков и 130 на прокурор 

Станчева. 

 Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство са 

131 бр.,като от тях 8 са обжалвани,като и осемте са потвърдени. 

 На случаен принцип бяха проверени следните пр.пр. с отказ да се 

образува досъдебно производство:; 

Пр.пр.№271/2010 год.-наблюдаващ прокурор Робаков. 

Преписката е образувана и приключена в рамките на законоустановените 

срокове.Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор.Отказа за 

образуване на ДП е мотивиран.Липсват данни за уведомяване на 

заинтересованата страна. 

Пр.пр.№282/2010 год.-наблюдаващ прокурор Робаков. 

Преписката е образувана и приключена в рамките на законоустановените 

срокове.Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор.Отказа за 

образуване на ДП е мотивиран.Липсват данни за уведомяване на 

заинтересованата страна. 

пр.пр.285/2010 год.-наблюдаващ прокурор Робаков. 

Преписката е образувана и приключена в рамките на законоустановените 

срокове.Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор.Отказа за 

образуване на ДП е мотивиран. Липсват данни за уведомяване на 

заинтересованата страна. 

пр.пр.№298/2010 год.-наблюдаващ прокурор Робаков 

Преписката е приключена своевременно.Липсва обратна разписка за 

уведомление на заинтересованата страна. 

Пр.пр. №514/2010г., Желязко Робаков, постановление за отказ от 07.09. 

2010г.,като е отбелязано ,че препис от постановлението да бъде изпратен 
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на тъжителя. Отблязано че може да се обжалва пред ОП.Има протокол за 

разпределение на принципа на случайния подбор.На екземпляра няма 

печат кога е изведено.Няма отбелязване дали е изпратен екземпляр на 

тъжителя, липсва известие за доставяне или получаване на ръка. 

Пр. 451/2010г.- наблюдаващ прокурор  Робаков. постановление за отказ от 

30.09. 2010г. На екземпляра няма печат кога е изведено.Няма отбелязване 

дали е изпратен екземпляр на тъжителя, липсва известие за доставяне или 

получаване на ръка.Преписката е приключена своевременно. 

Пр.пр.№580/10г.;Пр.№589/10г.,Пр.№525/10г.,пр.561/10г. 

пр.пр.№559/10г.,пр.пр.№552/10г.,пр.пр.№551/10г.пр.пр. 

546/2010г.,пр.пр.№535/10г.,пр.пр.№525/10г.,пр.пр.522/10г.пр.пр.№280/10г.,

пр.пр.485/10г.,пр.пр.№480/10г.,пр.пр.№479/10г.;Пр.пр.№2684/2010год.;Пр.

пр.№2431/2010год.;пр.пр.№508/2010г. 

Преписките са образувани и приключени в рамките на законоустановените 

срокове.Прилагани са протоколи за избор на наблюдаващ 

прокурор.Отказите за образуване на ДП са мотивирани. Липсват данни за 

уведомяване на заинтересованата страна. 

В някои случай няма отбелязване дали е изпратен екземпляр на тъжителя, 

липсва известие за доставяне или получаване на ръка. 

              

Пр.пр.№199/2010 год..-наблюдаващ прокурор Татяна Станчева. 

Преписката е образувана и приключена в рамките на законоустановените 

срокове.Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор.Отказа за 

образуване на ДП е мотивиран.Налични са данни за уведомяване на 

заинтересованата страна. 

Пр.пр. №290/2010год.; пр.пр.№294/2010год.- нблюдаващ прокурор 

Станчева. Не са допуснати нарушения по работата. Заинтересованата 

страна е уведомена. 

Пр.пр.№300/2010 год.-наблюдаващ прокурор Станчева. 

Преписката е образувана и приключена в рамките на законоустановените 

срокове.Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор.Отказа за 

образуване на ДП е мотивиран.Липсват данни за уведомяване на 

заинтересованата страна. 

Пр.пр.№481/2010г.- наблюдаващ прокурор Татяна Станчева.На 

22.07.2010г-постъпва жалба от Атанас Милков,като още същия ден с 

постановление е разпоредено извършване на проверка, възлажена на ОД- 

МВР- Стара Загора чрез Оп- Стара Загора,даден срок за приключване на 

проверката- 30 дни.На 23. 09. 2010г.- прокурор Т. Станчева изготвя 

постановление за отказ, има печат, че е изведено на 23. 09. 2010г.,като е 

разпоредено препис от постановлеието да бъде изпратен на тъжителя.На 

02.09.2010-в РП Гълъбово е получено писмо от ОП-СТ.З –по искане на 

АП- Пловдив да изпратят информация какво е движението и резултата от 

проверката за прецнека дали случаята да се вземе на специален надозор. 
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На 27.09.2010г.- получено напомнително от ОП-СТ.З –по искане на АП- 

Пловдив да изпратят информация какво е движението и резултата от 

проверката за прецнека дали случаят да се вземе на специален надозр. 

На 15.10.2010г.- в ГРП е заведено писмо на ОП- СтЗ, с което искат да им се 

изпратят материалите по преписката за извършване на служебна проверка 

в изпълнеие на заповед АП№49/21. 10. 2009г. на Апелативен прокурор- 

Пловдив 

На 15.10.2010г.- Т. Станчева изпраща с писмо преписката на ОП- 

СТ.Загора.Има известие за доставяне, че постановлението за отказ е 

изпратено на тъжителя. 

Пр. 456/10- наблюдаващ прокурор Т.Станчева-преписката е образувана и 

приключена в законоустановения срок, има обратна разписка, на 

екземпляра няма печат кога е изведено. 

Пр.570/2010- наблюдаващ прокурор Т. Станчева. Преписката е 

своевременно приключена.Няма отбелязване дали е изпратен екземпляр на 

тъжителя, липсва известие за доставяне или получаване на ръка. 

Пр.пр.№515/2010г.-прокурор Т. Станчева. Отбелязано е,че следва да се 

изпрати съобщение на тъжителя, Агенция „Митници”, РУП- Гълъбово и че 

постановлението може да се обжалва пред ОП-Ст.З. Има обратна разписка 

само за Агенция „Митници”.Няма отбелязване дали е изпратен екземпляр 

на тъжителя, липсва известие за доставяне или получаване на ръка. 

Пр.пр.№536/10г-наблюдаващ прокурор Татяна Станчева-13.08.2010г.- 

постановление за възлагане на проверка, срок- 20 дни.Получено в РП- 

Гълъбово на 31. 08. 2010г.има печат на коя дата е изведено 

постановлението, но Няма отбелязване дали е изпратен екземпляр на 

тъжителя, няма обратна разписка или получаване на ръка. 

Пр.пр.№336/10,пр.пр.484/2010г.,пр.пр.378/2010г.,пр.пр.№560/10г.;пр.пр.№

558/10г.;пр.пр.№550/10г.;пр.пр.№528/10г.;пр.пр.№27/10г.;пр.пр.№517/10г.;

пр.пр.№513/10г.,пр.пр.№503/10;пр.пр.№502/10г.;пр.пр.№487/10г.;пр.пр.№4

68/10г,пр.пр.№404/10г. 

  Преписките са образувани и приключени в рамките на 

законоустановените срокове.Прилагани са протоколи за избор на 

наблюдаващ прокурор.Отказите за образуване на ДП са мотивирани.В 

голяма част от проверените преписки липсват данни за уведомяване на 

заинтересованата страна. 

 Като цяло прокурорските преписки са приключвани в 

законоустановените срокове.Извършвани са необходимите действия за 

изясняване на обстоятелствата по преписките и установяване на 

извършителя, като без изключение актовете са мотивирани.В по голямата 

част от приключените преписки липсва уведомление до заинтересованите 

страни. 

  3.Образуваните досъдебни производства през 2010 са общо 191  бр., 

а  13 бр. са изпратени по компетентност.  
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 През 2011 год.са образувани 186 ДП,от които 83 на прокурор 

Робаков и 75 на прокурор Станчева.Изпратени по компетентност 10 бр.и 

прекратени с резолюция 12бр. 

 В РП-Гълъбово през 2010г.и 2011г. няма образувани и наблюдавани 

преписки взети на специален надзор. 

 

 ІІІ. По организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 

 1.1.Наблюдаваните досъдебни производства през 2010г. общо са 454 

бр., като новообразувани през този период са 258 бр. ДП, 33 бързи 

производства, 10 незабавни производства, а образувани в предходни 

години са 153 бр. ДП. 

 2.2.Приключени са общо 383 ДП от които 194 новообразувани ДП и 

153 ДП от предходната година,26 бр.бързи ДП и 10 бр.незабавни 

производства,като прокурор Робаков е приключил 201 бр.ДП и прокурор 

Станчева 182 бр.ДП. 

 Прави впечатление големия брой наблюдавани досъдебни производства-

153 бр.останали от предходен период,но пък наблюдението показва,че това 

са предимно производства образувани в края на годината през м.ноември и 

м.декември. 

 3.3.Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 

проверявания период от разследващ орган, намиращи се за произнасяне 

при прокурор са общо 12 бр., като разследването по всички е извършено от 

разследващ полицай. 

По 25бр.от наблюдаваните бързи производства разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а по 7 бр. е постановено 

разследването да се извърши по общия ред и по чл.357,ал.1,т.5-1 бр. 

Наблюдаваните незабавни производства, по които разследването е 

приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 10 бр. 

През 2010 год.от РП Гълъбово 20 ДП са изпратени на разследващ орган за 

отстраняване на допуснати процесуални нарушения при предявяване на 

разследването. 

4.4.Спрените наказателни производства през проверявания период са 

общо 111 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 108 бр., а 

спрени срещу известен извършител са 3 бр. 

5.5.Възобновените наказателни производства през проверявания период са 

общо 98 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 89 бр., а 

срещу известен извършител 9 бр. 

 5.5.Прекратените наказателни производства за 2010г. са общо 112 

бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 93 бр., а срещу 

известен извършител 19 бр.  Общо прекратените поради изтекла давност са 

77 бр. 
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6.6.Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока на разследване са 

общо 78 бр., като всички са уважени.Пред адм.рък.на РП Гълъбово са 

направени 31 искания за удължаване на срока на разследване. 

 

 1.2.Наблюдаваните досъдебни производства през 2011г. общо са 460 

бр., като новообразувани през този период са 255 бр. ДП, 36 бързи 

производства, 7 незабавни производства, а образувани в предходни години 

са 162 бр. ДП. 

Отново са налице голям брой -162 бр.останали ДП от предходен 

период,като се наблюдава  известно увеличение.Обстоятелства на които 

следва да се обърне внимание на ръководството на прокуратурата за да се 

преодолее това изоставане и натрупване на ДП от предходeн периоди.Тук 

следва да се отчете факта,че по голяма част от делата са образувани в края 

на календарната година и няма как да бъдат приключени в края на 

съответната година,но от друга страна следва да се има в предвид  и 

обстоятелството,че са налице  голям брой дела по които е искано 

удължаване на срока,като във всички сучай те са уважавани и срока на 

разследване е удължаван,което пък от своя страна води до не приключване 

на делото в дадената календарна година,а прехвърлянето му в 

следващата.Проблема тук следва да се търси  в работата на разследващите 

органи и контрола които следва да се оказва по отношение на тях от 

прокуратурата,за приключването на делата в  законоустановения срок. 

 1.3.Приключени са общо 418 ДП от които 217 новообразувани ДП и 

161 ДП от предходната година, 33бр. бързи ДП и 7 бр.незабавни 

производства,като прокурор Робаков е приключил 209 бр.ДП и прокурор 

Станчева 209 бр.ДП.  

 1.4.Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през 

проверявания период от разследващ орган, намиращи се за произнасяне 

при прокурор са общо 6 бр., като разследването по всички е извършено от 

разследващ полицай. 

По 33бр.от наблюдаваните бързи производства разследването е 

приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а по 3 бр. 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 7 бр. 

През 2011 год.от РП Гълъбово 11 ДП са изпратени на разследващ орган за 

отстраняване на допуснати процесуални нарушения при предявяване на 

разследването,като по две Районния прокурор е отстранявал такива 

нарушения,като е извършил предявяване и разследване. 

1.5.Спрените наказателни производства през 2011г. са общо 134 бр., като 

спрените срещу неизвестен извършител са 133 бр., а спрени срещу 

известен извършител са 1бр. Или общо броя на спрените  наказателни 
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производства за  2010 и 2011г.са 245бр.,като от тях 241 срещу неизвестен 

извършител и 4 срещу известен. 

Проверени бяха следните спрени производства водени срещу неизвестен 

извършител: 

пр.пр.№215/2011 год.-наблюдаващ прокурор Санчева.Производството е 

спряно с постановление от 07.07.2011 год.; 

пр.пр.№228/2011 год.-прокурор Станчева.Производството е спряно на 

14.07.2011 год.; 

пр.пр.№229/2011 год.Наблюдаващ прокурор Станчева.Производството е 

спряно на 08.07.2011 год.; 

пр.пр.№190/2011год. Наблюдаващ прокурор Робаков. Производството е 

спряно на 11.07.11г; 

пр.пр.№205/2011год..Наблюдаващ прокурор Робаков.Спряно на 11.07.2011 

год.;  

Пр.119/10г.—Ж.Робаков-спряно на 19.05.2010г.Отбелязано е,че подлежи 

на обжалване.Няма напомнителни, няма печат относно датата на 

извеждане на постановлението,няма отбелязване дали е изпратен 

екземпляр на тъжителя, липсва известие за доставяне или получаване на 

ръка. 

Пр.пр.№144/10-Ж.Робаков-спряно на 12.05.2010г.Отбелязано е, че 

подлежи на обжалване.Не са изпращани напомнителни писма до РУП на 

МВР,няма печат относно датата на извеждане на постановлението,няма 

отбелязване дали е изпратен екземпляр на тъжителя, липсва известие за 

доставяне или получаване на ръка. 

Пр.пр.№73/10г.- прокурор Ж.Робаков- спряно на 19.05.2010г. Отбелязано 

е,че подлежи на обжалване. Пише до м. септември да уведомят РП-

Гълъбово за резултатите от издирването и наличието на данни за 

възобновяване на спряното наказателно прозовдство. Не са 

уведомени,няма напомнителни, няма печат относно датата на извеждане на 

постановлението, няма отбелязване дали е изпратен екземпляр на 

тъжителя, липсва известие за доставяне или получаване на ръка. 

Пр.пр.188/10г.- прокурор Т.Станчева- спряно на 27. 05. 2010г.-Отбелязано 

е в срок до м. октомври  да се изпрати информация за извършените ОИМ, 

за резултатите от издирването и наличието на данни за възобновяване на 

спряното наказателно прозовдство. Не са уведомени, няма напомнителни, 

няма печат относно датата на извеждане на постановлението,няма 

отбелязване дали е изпратен екземпляр на тъжителя,липсва известие за 

доставяне или получаване на ръка. 

Пр.286/10г.-прокурор Т.Станчева,спряно на 27.05.2010-НИ- отбелязано е в 

срок до м. октомври  да се изпрати информация за извършените ОИМ от 

РУП Гълъбово за резултатите от издирването и наличието на данни за 

възобновяване на спряното наказателно прозовдство. Не са уведомени, 

няма напомнителни, няма печат относно датата на извеждане на 
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постановлението,няма отбелязване дали е изпратен екземпляр на тъжителя, 

липсва известие за доставяне или получаване на ръка. 

Пр.пр.№609/10г.,прокурор Ж.Робаков- спряно на1.04.2010г-НИ-няма срок, 

след който да ги уведомят. Няма напомнителни, няма печат относно датата 

на извеждане на постановлението,няма отбелязване дали е изпратен 

екземпляр на тъжителя, липсва известие за доставяне или получаване на 

ръка. 

Пр.пр.№54/10г.-прокурор Ж.Робаков-НИ-спиране на 21.04.2010г. 

Отбелязано е,че до м. Юли следва да уведомят РП-Гълъбово за резултатите 

от издирването и наличието на данни за възобновяване на спряното 

наказателно прозовдство. Не са уведомени Няма напомнителни,няма печат 

относно датата на извеждане на постановлението,няма отбелязване дали е 

изпратен екземпляр на тъжителя, липсва известие за доставяне или 

получаване на ръка. 

Пр.пр.№28/10г.-прокурор Ж.Робаков-спряно на 26.04.2010- НИ-отбелязано 

е до м. август да уведомят РП-Гълъбово за резултатите от издирването и 

наличието на данни за възобновяване на спряното наказателно 

прозовдство. Не са уведомени. Няма напомнителни,няма печат относно 

датата на извеждане на постановлението,няма отбелязване дали е изпратен 

екземпляр на тъжителя, липсва известие за доставяне или получаване на 

ръка. 

На 04.05.2010г.Изпратен от РПУ план относно провеждане на ОИМ за 

издирване на извършителя на деянието, съгласно дадените указания 

Пр.пр.№103/10г.-прокурор Ж.Робаков- спиране на 26. 04. 2010г.-НИ-

Отбелязано е до м. май да уведомят РП-Гълъбово за резултатите от 

издирването и наличието на данни за възобновяване на спряното 

наказателно прозовдство. Не са уведомени Няма напомнителни, няма 

печат относно датата на извеждане на постановлението, не е  отбелязно 

дали е изпратен екземпляр на тъжителя, липсва известие за доставяне или 

получаване на ръка. 

На 04.05.2010г.Изпратен от РПУ план относно провеждане на ОИМ за 

издирване на извършителя на деянието, съгласно дадените указания 

Пр.пр.№37/09г.- прокурор Т. Станчева - НИ-спиране на 27. 04. 2010г.- 

дадени указания за изготвяне план относно провеждане на ОИМ за 

издирване на извършителя на деянието, съгласно дадените указания, но не 

е изпратен. Отбелязано е,че от РУП следва да уведомят РП-Гълъбово за 

резултатите от издирването и наличието на данни за възобновяване на 

спряното наказателно производство. Не са уведомени, няма напомнителни, 

няма печат относно датата на извеждане на постановлението,няма 

отбелязване дали е изпратен екземпляр на тъжителя, липсва известие за 

доставяне или получаване на ръка. 

Пр.пр.№600/09г-Т.Станчева-НИ- Указано е до м. август да уведомят РП-

Гълъбово за резултатите от издирването и наличието на данни за 
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възобновяване на спряното наказателно прозовдство.Не са уведомени. 

Няма напомнителни, няма печат относно датата на извеждане на 

постановлението, няма отбелязване дали е изпратен екземпляр на 

тъжителя, липсва известие за доставяне или получаване на ръка. 

Пр.пр.№33/10г-прокурор Т.Станчева-НИ, спряно на 26. 04.2010г.-дадени 

указания за изготвяне план относно провеждане на ОИМ за издирване на 

извършителя на деянието, съгласно дадените указания. Изпратен на 29. 04. 

2010г. Пише до м. aвгуст да уведомят РП-Гълъбово за резултатите от 

издирването и наличието на данни за възобновяване на спряното 

наказателно производство. Не са уведомени Няма напомнителни, печат 

относно датата на извеждане на постановлението и отбелязване дали е 

изпратен екземпляр на тъжителя, липсва известие за доставяне или 

получаване на ръка. 

Пр.пр.№53/10г.-прокурор Т.Станчева- спряно на 22.04.2010г.-дадени 

указания за изготвяне план относно провеждане на ОИМ за издирване на 

извършителя на деянието, съгласно дадените указания, но не са изпратени. 

Указано е до м.август  да уведомят РП-Гълъбово за резултатите от 

издирването и наличието на данни за възобновяване на спряното 

наказателно производство. Не са уведомени Няма напомнителни, печат 

относно датата на извеждане на постановлението,отбелязване дали е 

изпратен екземпляр на тъжителя, липсва известие за доставяне или 

получаване на ръка. 

Пр.пр.№822/09г.-Т.Станчева, спряно на 21.04.2010г.- Указано е до м.август  

да уведомят РП-Гълъбово за резултатите от издирването и наличието на 

данни за възобновяване на спряното наказателно производство. Не са 

уведомени Няма напомнителни, печат относно датата на извеждане на 

постановлението,отбелязване дали е изпратен екземпляр на тъжителя, 

липсва известие за доставяне или получаване на ръка. 

 

Спрени срещу известен извършител: 

1.пр.пр.№ 57-11, ДП№ 33-10г.,спряно-възобновено на 06.02.12г.  искано и 

е дадено продължение на срока за разследване. 

2.пр.пр.№93-11, ДП№231-11г.-спряно- възобновено на 07-02.12г. поискано 

е  и дадено продължение на срока на разследване.  

 

Постановленията за спиране са мотивирани. Съдържат описание на 

извършените процесуални действия, както и конкретна причина за 

спирането. Прокурорът е давал указания препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалия и обвиняемия съгласно чл. 244, ал.3 от НПК. 

Посочвал е, че постановлението може да се обжалва в седемдневен срок от 

получаване на преписа пред РС- Гълъбово съгласно чл. 244, ал.5 от НПК. . 

Делата, спрени поради неразкриване на извършителя са изпратени в 

РУ”Полиция” Гълъбово за продължаване на издирването съгласно чл. 245, 
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ал.1 от НПК. Видно от преписките, описани по- горе, прокурорите не са 

искали информация какви оперативно-издирвателни действия си 

извършени, какъв е резултатът от тях и какви действия, предстои да бъдат 

извършени. Следва да се отбележи, след анализа на проверените преписки, 

че от момента на спирането до времето на проверката липсват данни за 

хода на досъдебното производство по всяка конкретна преписка. 

      От РП не са изпращани напомнителни писма до РУП за хода на 

издирвателните мероприятия и съответно за изпълнение на приетия план 

за работа от РУП. 

 

1.6.Възобновените наказателни производства през проверявания 

период са общо 104 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 

101 бр., а срещу известен извършител 3 бр. 

 1.7.Прекратените наказателни производства за 2011г. са общо 116 

бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 105 бр., а срещу 

известен извършител 11 бр. Общо прекратените поради изтекла давност са 

92 бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните производства: 

Пр.пр.№1231/07г.-наблюдаващ прокурор Т.Станчева-Дозн.189/00г.е 

образувано срещу неизвестен извършител по чл.195,ал.1 от НК, за кражба 

на кабели на стоиност 7590 лв.ДП е спряно на 21.04.2000г.На 26.11.2007г. 

прокурор  Станчева изпраща писмо до Н-ка на РУП- Гълъбово, с искане за 

предоставяне на  справка относно резултатите от издирването на 

извършителя и  дали са налице предпоставки за възобновяване.Същият ден 

е получено писмо от дознател, че извършитела не е установен. Не са 

искани и не са изпращани справки на всеки 4 м. На 18.02.2011г. прокурор 

Робаков изисква от РУП-Гълъбово ДП. На 17. 03. 2011г. ДП постъпва в РП 

Гълъбово и на 05.04.2011г.- прокурор Т.Станчева възобновява и 

прекратява ДП на осн. чл.199,чл.245,ал.2 и чл.243ал.1т.1, вр.чл.24,ал.1,т.3 

от НПК-давността по чл. 80 ал.1т.3 от НК е изтекла; 

Пр.пр.№1119/07г.-ДП№422п/99г.-05.08.99г.-образувано срещу НИ по 

чл.195,ал.1т.4 от НК.На 07.10.99г.-прокурор Ст. Костова при РП-Раднево-

спира производството. На 11.05.2007г.РП-Раднево изпраща по 

компетентност, 27.11.2007- писмо от Станчева до Н-ка на РУП- Гълъбово, 

с искане за справка относно резултатите от издирването на извършителя и 

дали са налице предпоставки за възобновяване.Същият ден постъпва 

писмо от дознател, че извършителя не  е установен. Не са изпращани 

справки на всеки 4 м.На 05.04.2011г. са изготвени постановления за 

възобновяване и прекратяване. 

Пр.пр.№1101/07г.;пр.пр.№1081/07г.;пр.пр.№1113/07г.;пр.пр.№ 

1115/07г.;пр.пр.№ 1079/07г., пр.пр.№1083/07г, пр.пр.№1105/07; пр.пр.№ 

1099/07г.; пр.пр.№ 1093/07г, пр.пр.№1091/07г.; пр.пр.№1077/07г.; 
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пр.пр.№1117/07г.;пр.пр.№1217/07г.;пр.пр.№1221/07г.;пр.пр.№ 1111/07г.; 

пр.пр.№1197/07г.; Пр.пр.№675/10г.; 

Всички производства са били прекратени в срок, като са постъпили 

две жалби срещу постановленията за прекратяване,от които едната е 

уважена и делото е върнато за допълнително разследване.По втората жалба 

РС Гълъбово е потвърдил постановлението за прекратяване. 

1.8.Изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока на 

разследване са общо 124 бр., като всички са уважени.До адм.рък.на РП 

Гълъбово са направени 65 искания за удължаване и всички са уважени,а 

прокурорите от РП Гълъбово са искали осемнадесет удължавания на 

сроковете от по горестояща прокуратура,като всички са уважени.  

Прави впечатление по големия брой направени искания за удължаване на 

срока на разследване в сравнение с предходната година.Констатация която 

бе направена и по горе за 2010 год.е в сила и тук, и е необходимо да се 

заостри вниманието на разследващите полицай,както и да се засили 

контрола,респективно търсене на дисциплинарна отговорност по 

отношение на разследващите полицай с оглед спазването на сроковете за 

приключване на ДП. 

На случаен принцип бяха проверени следните ДП: 

Пр.пр.№324/2011 год.по ДП №250/2011 год.-ПД №103/11 г.-прокурор 

Робаков.Обвинителния акт е изготвен в рамките на срока по чл.242,ал.3 от 

НПК; 

Пр.пр.№207/2011 год.по ДП №228/2011 год. ПД№95/2011 г.-прокурор 

Робаков; 

ПД-№94/10г.пр.пр.№592/10г.поДП№237/2010год.-прокурор Робаков; 

ПД№61/2010год.пр.пр.№760/2009год.по ДП№45/10г.прокурорРобаков; 

ПД№73/10,пр.пр.№8/10г.- споразумение за присъда по чл.195, ал.1, т.3 и 

т.7 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 28 ал.1 чл. 20, ал.2 от НК- н ЛС 1 г. и2 м. , с 

изпитателен срок от 4 г. и пр. по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 20, 

ал.2 от НК- 1г. ЛС, ИЗП. СРК- 3 Г.Наблюдаващ прокурор Робаков. 

ПД№13/11,пр.№70/2011г.-Ж. Робаков, обв. акт изготвен в 1м срок 

ДП№55/2010 год.,пр.пр.№23/2010 год.-наблюдаващ прокурор Станчева; 

ПД№39/2010 год.,пр.пр.№231/2010 год.-наблюдаващ прокурор Станчева. 

ПД№45/11г, пр.№67/2011г.-споразумение по чл. 325, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 

вр. чл. 28 ал.1 от НК и по Чл. 131ал.2, т.4 вр. чл. 130, ал.2 НК- . В 

споразумението при определяне на общо наказание по чл. 381 ,ал.8, НПК 

вр. чл. 23 от НК -ЛС- 10 месеца Лс строг режим.-наблюдаващ прокурор 

Т.Станчева 

ПД№44/11г.пр№254/2009г.- споразумение, Т. Станчева 

ПД№56/11,пр№664/2010г.- Т. Станчева обв. акт, изготвен в 1м срок 
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ПД№83/11г.,пр.№174/11г-споразумение, Т. Станчева, има искане за 

продължаване на срока на разследването до РП-Гълъбово, своевременно 

направено. 

ПД№54/11, пр.№86/11г.- споразумение, Т. Станчева, 

ПД№48/11, пр.308/11-незабавно производство-прокурор Станчева.Обв. акт 

изготвен в същия ден.Няма протокол за случайно разпределение по 

пр.пр.№308/11г. 

ПД№73/11 пр.148/11г.- Т. Станчева обв. акт, изготвен в 1м срок 

ПД№88/11г., пр.№303/11г.- Т. Станчева обв. акт, изготвен в 1м срок 

 

В Книгата на обвинителните актове са отбелязани всички 

необходими обстоятелства, които съответстват на данните, проверени в 

самите прокурорски дела.  

Обвинителните актове отговарят на изискванията на НПК като 

форма и съдържание.При изготвяне на обвинителните актове се спазва 

хронологията на чл. 246, ал.2 и 3 от НПК.Прокурорските дела са 

подредени хронологично, съдържат всички призовки, съобщения, както и 

постановените съдебни актове в пълнота. Към наблюдателните 

производства не са приложени справки съгласно т.30 от Указание на ВКП-

София №И-21/16.01.2002г. 

 

 ІV. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, т.2 

от ЗСВ/: 

 Внесените обвинителни актове през 2010г. са общо 92 бр., от тях по 

образувани ДП през проверявания период - 69 броя, а по образувани ДП от 

предходни години – 23 броя. Прокурор Робаков е внесъл 51 ОА,а прокурор 

Станчева 35 ОА. 

 През 2010г. РП – Гълъбово са върнати от съда внесени обвинителни 

актове по 3 дела: 

 ДП №174/2009год.,пр.пр.№643/2009год.,НОХД №136/2010год. -

наблюдаващ прокурор Робаков. С определение по чл.249,ал.1,вр.с 

чл.248,ал.2,т.3 от НПК делото е върнато на РП Гълъбово поради допуснато 

съществено процесуално нарушение –разследването не е предявено на 

представителя на пострадалото юридическо лице.Делото е внесено с нов 

ОА; 

 ДП №177/2006 год.,пр.пр.№456/2007г.,НОХД №156/2010 год.-

наблюдаващ прокурор Робаков.Делото е върнато от разпоредително 

заседание.В последствие делото е прекратено поради смърт на 

обвиняемия.; 

 ДП№258/2009г.,пр.пр.№815/2009г-,НОХД№179/2010год. -

наблюдаващ прокурор Т.Станчева. В хода на съдебното заседание е 

констатирано,че един от експертите изготвил експертна справка е в 
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трудово правни отношения със ЮЛ страна по делото. След допълнително 

разследване делото е внесено отново с ОА. 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания период 

са общо 74 бр.,като 40 са внесени от  прокурор Робаков и 34 от прокурор 

Станчева. 

От общо решените 74 дела с присъда по общия ред са приключени 39 

дела.Подаден е един протест. 

През 2010 година по 14 дела, внесени с обвинителни актове, са 

постановени осъдителни присъди по реда на глава XXVІІ от НПК. 

По приключените с присъда по реда на глава XXVІІ от НПК дела няма 

подавани протести и няма оправдателни присъди. 

През 2010 година със споразумение по реда на чл.381 НПК са внесени 

общо 46 дела. Всички внесени в съда споразумения са одобрени и 

съответно няма върнати такива.Със споразумение в хода на съдебното 

следствие са приключили още 30 наказателни дела. 

С  предложения по реда на чл.375 НПК във вр. чл.78а от НК са внесени в 

съда общо 19 дела.  

Всички внесени предложения по реда на чл.375 НПК са уважени и няма 

оправдани лица. 

Няма върнати дела от съда внесени по реда на на чл.375 НПК.  

 През 2010г. Прокурорите от РП Гълъбово са участвали  общо в 218 

съдебни заседания. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 13 

бр.  

Приведените в изпълнение присъди общо за 2010г. са 116 бр. Неприведени 

в срок присъди няма. 

 През проверявания период в РП – Гълъбово са работили и 

командировани прокурори,чиято работа не бе обект на проверката. 

 

 Внесените обвинителни актове през 2011г. са общо 99  бр., от тях по 

образувани ДП през проверявания период - 66 броя, а по образувани ДП от 

предходни години – 33 броя. Прокурор Робаков е внесъл 55 ОА,а прокурор 

Станчева 37 ОА. 

 През 2011г. На РП – Гълъбово са върнати от съда внесени 

обвинителни актове по 5 дела: 

 1.ДП№119/2010г.,пр.пр.№366/10г.,НОХД№13/2011г.-наблюдаващ 

прокурор Робаков.От разпоредително заседание делото е върнато заради 

допуснато процесуално нарушение-разследването е предявено на МОЛ на 

пострадалото ЮЛ,а не на управителя на дружеството.В последствие 

отново е внесен ОА; 

 2.ДП№161/2010г.,пр.пр.№452/10г.,НОХД№161/2011г.-наблюдаващ 

прокурор Робаков.Делото е върнато от ОСЗ след установяване на нови 

обстоятелства.След новото внасяне на делото в съда производството е 
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приключило по реда на съкратеното съдебно следствие с осъдителни 

присъди; 

 3.ДП№34; пр.пр.№ 148/2008г., НОХД№ 96/2009г. - наблюдаващ 

прокурор Робаков. По това дело е постановена осъдителна присъда,която в 

последствие е отменена от ОС Стара Загора и делото е върнато на РП 

Гълъбово.В последствие с решение на ВКС делото е изпратено за 

разглеждане в РС Раднево.С разпореждане на съдия докладчик делото е 

прекратено и върнато на РП Гълъбово.Подаден е протест против това 

определение и ОС Стара Загора с определение по ВЧНД №1005/11г.е 

потвърдено разпореждането за връщане.След отстраняване на допуснатото 

нарушение производството отново е внесено в съда,като преди това срока 

на разследване е удължен с шест месеца.По делото с оглед дадените 

указания от ОС Ст.Загора е следвало да се извърши ново привличане на 

обвиняемите лица,като в диспозитива на постановлението е следвало да се 

посочат изрично датите на деянията,които съставляват продължавано 

престъпление; 

 4.ДП № 239/2010 год., пр.пр. № 606/10г., НОХД № 75/2011г.-

наблюдаващ порукор Т.Станчева. В ОСЗ от хода по същество делото е 

върнато на РП поради нарушено право на защита.При новото внасяне 

делото е приключило по реда на съкратеното съдебно следствие с 

осъдителни присъди ; 

 5.ДП№61/2010г.,пр.пр.№855/2009г.,НОХД№204/2011г.-наблюдаващ 

прокурор Т.Станчева.Делото е върнато от разпоредително заседание.Към 

момента на проверка производството не е приключило и се намира при 

разследващия орган. 

Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания период са 

общо 90 бр.,като 46 са внесени от  прокурор Робаков и 34 от прокурор 

Станчева. 

От общо решените 90 дела с присъда по общия ред са приключени 46 

дела.Подадени са три протеста,като до края на годината един е уважен,има 

един неуважен и другият не е разгледан.Произнесени са две оправдателни 

присъди,като и двете са протестирани от които единият протест е уважен,а 

другият не. 

През 2011 година по 21 дела, внесени с обвинителни актове, са 

постановени осъдителни присъди по реда на глава XXVІІ от НПК. 

По приключените с присъда по реда на глава XXVІІ от НПК дела няма 

подавани протести и няма оправдателни присъди.  

 Бяха проверени следните досъдебни производства внесени в съда с 

ОА: 

Пр.пр.№324/2011 год.по ДП №250/2011 год.-ПД №103/11 г.-прокурор 

Робаков.Обвинителния акт е изготвен в рамките на срока по чл.242,ал.3 от 

НПК; 
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Пр.пр.№207/2011 год.по ДП №228/2011 год. ПД№95/2011 г.-прокурор 

Робаков; 

ПД-№94 по пр.пр.№592/10г.по ДП№237/2010год.-прокурор Робаков; 

пр.пр.№760/2009год.поДП№45/10г.ПД №61/10г-прокурорРобаков; 

ПД№55/2010 год.,пр.пр.№23/2010 год.-наблюдаващ прокурор Станчева; 

ПД№39/2010 год.,пр.пр.№231/2010 год.-наблюдаващ прокурор Станчева 

По всички проверени ПД обвинителните актове са изготвени и 

внесени в съда в рамките на законоустановения срок; прилагана е справка 

съгласно т.30 от Указание на ВКП №И-21/16.01.2002 год.,което 

обстоятелство се констатира и по други досъдебни производства, извън 

упоменатите по горе приключили с внасяне на обвинителен акт. 

През 2011г.  със споразумение по реда на чл.381 НПК са внесени 

общо 52 дела. Всички внесени в съда споразумения са одобрени и 

съответно няма върнати такива. 

Всички внесени споразумения през 2010 год. и 2011 год.по форма и 

съдържание отговарят на изискванията на чл. 381 от НПК. Спазено е и 

изискването на чл. 381, ал.2 от НПК.В случаите на условно осъждане 

споразуменията сочат на кого да се възложи възпитателната работа 

съгласно изискването на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК.Във всички случаи за 

престъпление по чл. 343 от НК е налагано и наказанието по чл. 343г от 

НК.При определяне на наказанията не е проявена неоправдана 

снизходителност.  

 През 2011 година с предложения по реда на чл.375 НПК във вр. 

чл.78а от НК са внесени в съда общо 21 дела.  

Разгледани са 19 внесени предложения по реда на чл.375 НПК и всички са  

уважени и няма оправдани лица. 

Няма върнати дела от съда внесени по реда на на чл.375 НПК.  

 През 2011г. Прокурорите от РП Гълъбово са участвали  общо в 243 

съдебни заседания,като прокурор Робаков е участвал в 139 ОСЗ,а прокурор 

Станчева в 81 ОСЗ. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 24 

бр.  

Приведените в изпълнение присъди общо за 2011г. са 135 бр. 

Неприведени в срок присъди няма. 

 През проверявания период в РП – Гълъбово са работили и 

командировани прокурори,чиято работа не бе обект на проверката. 

 

 

         И З В О Д И : 

 

Административното и организационно състояние на РП Гълъбово е 

на много добро ниво.  Полагани се усилия за установяване на правилна 

наказателна практика, съответстваща на динамиката на престъпността и за 
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бързо решаване на преписките и делата, за правилното и точно 

приложение на законите.  

Досъдебните производства и преписките се разпределят равномерно 

между двамата прокурори, като се спазва принципа на случайния подбор. 

През двете години се е работило по утвърден план, като за това са били 

изготвяни съответните справки,които са били изпращани на ОП и по 

горестоящите прокуратури. 

Като цяло прокурорските преписки са приключвани в 

законоустановените срокове. Извършвани са необходимите  действия за 

изясняване на обстоятелствата по преписките и установяване на 

извършителя,като без изключение актовете са мотивирани.В по голямата 

част от приключените преписки липсва уведомление до заинтересованите 

страни. 

В максимална степен се спазват  предвидените в НПК срокове  по 

отношение на разследването на досъдебните производства и действията на 

прокурора след приключването им. 

         Преписи от постановленията се изпращат на жалбоподателите, като 

по преценка на решаващия прокурор се разпорежда и изпращане на препис 

с писмо с обратна разписка.   

Голям е броят на наблюдавани досъдебни производства-153 бр.за 

2010 год.и 162 бр.за 2011год. останали от предходната година,макар да  

прави впечатление,че по голяма част от делата са образувани през 

месеците ноември и декември,но друга част са дела по които е искано 

удължаване на срока на разследване,като във всички случай е допускано 

удължаване,което пък от своя страна води до неприключване на делото в 

нормални и разумни срокове. 

При спрените досъдебни производства не се извършват всички 

изискуеми се действия във връзка с издирване на извършителите и 

свидетелите, както и докладване на действията от опреративните 

мероприятия на МВР в  срок.От момента на спирането до времето на 

проверката липсват данни за хода на досъдебното производство.От РП не 

са изпращани напомнителни писма до РУП за хода на издирвателните 

мероприятия и съответно за изпълнение на приетия план за работа от РУП.                            

                                                                                                                       

Обвинителните актове, постановленията с предложения за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по чл. 78 а от НК и сключените споразумения по реда на чл.381 

от НПК  са изготвени и внесени в съда в законоустановения едномесечен 

срок от получаване на делото в прокуратурата.  

Всички необходими обстоятелства са отразени в Книгата по чл. 78а. 

По наблюдателните преписки се прилагат копия от самите решения. 

Както през 2010г., така и през 2011г. движението на досъдебните 

производства, приключили със сключено споразумение е ставало в 
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законоустановените срокове.Към всяка наблюдателна преписка е 

приложен протокол от съдебно заседание, в което е одобрено 

споразумението.Отразяването в Книгата е точно и пълно, като 

включително се отбелязва и датата, на която е одобрено споразумението. 

Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на 

изискванията на чл. 381 от НПК. Спазено е и изискването на чл. 381, ал.2 

от НПК.В случаите на условно осъждане споразуменията сочат на кого да 

се възложи възпитателната работа съгласно изискването на чл. 381, ал.5,т.4 

от НПК.Във всички случаи за престъпление по чл. 343 от НК е налагано и 

наказанието по чл. 343г от НК.При определяне на наказанията не е 

проявена неоправдана снизходителност.  

Няма неодобрени споразумения, всички предложения по чл.78а от 

НК са били уважени, като няма оправдани лица. 

Прави впечатление по големия брой направени искания за 

удължаване на срока на разследване през 2011 год.в сравнение с 

предходната година. 

Незначителен е броя на върнатите за доразследване дела от съдебна 

фаза общо  осем за двете години.В тази насока има изготвени аналитични 

справки на върнатите дела за 2010 год.и 2011 год. 

Изпълнени са препоръките дадени от ИВСС при предната проверка, 

книгите да бъдат прономеровани и прошноровани. 

Всички присъди са приведени в изпълнение. 

Съхраняването на веществените доказателства се осъществява по 

изискуемия за това процесуален ред. 

           

                     

     П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 

 Нблюдаващите прокурори да проявяват по голяма активност при 

упражняване на ръководство и контрол над досъдебното производство с 

цел подобряване срочността и качеството на дейността по разследването 

на престъпленията.  

          Да се подобри взаимодействието между прокуратурата и органите на 

МВР с цел постигане на по голяма прецизност и точност при изпълнение 

разпорежданията на прокурорите, както и да се предприемат 

организационни мерки за контрол по отношение на сроковете с цел 

приключване на проверките и досъдебните производства в рамките на 

указаните и предвидените в НПК срокове.            

          Своевременно да указват на разследващите органи извършването на 

необходимите следствени действия. 

 Да спазват стриктно разпоредбите на чл.234 от НПК във връзка с 

удължаване на сроковете на разследване. 
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 Да спазват структно Указание №281/08.12.2006 год. на Главния 

прокурор на ПРБ относно предварителните проверки;да се завиши 

контролът на прокурорите по възложените от тях проверки,вкл.и относно 

спазването на регламентираните срокове.  

  По делата срещу неизвестен извършител наблюдаващия прокурор да 

изпраща на всеки четири месеца напомнителни писма до разследващия 

орган за съобщаване на резултата от издирването.По делата срещу 

известен извършител да се проверява на всеки три месеца първоначалното 

основание за спиране и ако то е отпаднало,наказателното производство да 

се възобновява. 

 Административния ръководител на Районна прокуратура Гълъбово в 

изпълнение на т.15 от Указания №55/14.02.2008 год.на зав.отдел 

„Досъдебно производство”при ВКП на РБ,да контролира работата по 

издирването и други действия по спрените наказателни производства. 

 

         На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена  планова проверка да бъде 

връчен  по надлежния ред на административния ръководител на Районна 

прокуратура – гр.Гълъбово.            

         На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок 

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

да бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 

        На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена  контролна проверка да бъде 

връчен  по надлежния ред на административния ръководител 

административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура – гр.Стара Загора, за сведение. 

       Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет, за 

сведение. 

 На основание чл.58,ал.4 от ЗСВ в едномесечен срок от получаване на 

акта Административният ръководител на РП Гълъбово да уведоми Главния 

инспектор на ИВСС за предприетите действия за изпълнение на дадените 

указания. 

       

         ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

           

         1.Заповед №ПП-01-3/23.02.2012год. на Главния инспектор на ИВСС; 

         2.Копия от доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и 

др., които са предмет на анализ в Акта.  

 

 

ов                                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                             /АЛБЕНА КОСТОВА/   
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              Днес …………. Настоящият акт бе връчен Желязко Робаков –

административен ръководител Районен прокурор на Районна прокуратура 

Гълъбово. 

 На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ в 7-мо дневен срок от получаване на 

акта може да се направят възражения и да се представят пред Главния 

инспектор на ИВСС. 

 

                                                            Получил акта: 

                                            

 

                                                

 

 

             

 


