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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2012 г. и Заповед № ПП-

01-32/20.04.2012 г. и Заповед № ПП-01-32/25.04.2012 г. на Главния 

инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-32/20.04.2012 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Елеонора Иванова и Емил Георгиев. 

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. 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2010 г. и 2011 г. на Районна прокуратура – 

Карлово, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Карлово на 

справки, относно: организацията на административната дейност на 

прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението на 

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

досъдебните, бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията 

на съдебния надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2010 г. и 

2011 г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 

период.  

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

 

Общият брой на прокурорите по щат в РП – Карлово е 6. От тях 

работили през 2010 г. – от 01.01.2010 г. до 15.07.2010 г. 6 прокурори, а за 

периода от 15.07.2010г. до 31.12.2010 г. – 5 прокурори. 

Незаетите щатни бройки за прокурори - 1, считано от м. юни 2010 г. 

През 2011 г. са работили 5 прокурори. 

Незаетите щатни бройки за прокурори – 1. 
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Прокурорите от РП – Карлово са настанени в самостоятелна сграда. 

Условията за работа се нормални. 

 

2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и като цяло 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. Отбелязванията 

в тях са пълни и точни.  

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 

В РП – Карлово от 01.06.2010 г. е започнала работата с Унифицираната 

информационна система /УИС/.  

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

Карлово се осъществява, съгласно  Указание № 301/2007 г., допълнено с 

Указание № И – 283/2008 г. на главния прокурор на Република България.  

 

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в провеждане на 

всяко тримесечие съвещание за обсъждане на влезлите в сила оправдателни 

присъди и върнатите за доразследване дела от РС – Карлово. Също така се 

осъществяват срещи и между разследващите полицаи и прокурори, на които 

са обсъждат актуални правни теми. Ежегодно се провеждат събрания, на 

които прокурорите се запознават с констатациите от извършените ревизии от 

ОП – Пловдив. 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

  В РП – Карлово е създадена организация за съхраняване на 

веществените доказателства, съгласно разпоредбите на ПОДАПБР. Със 

Заповед РД № 30/09.09.2009 г. на административния ръководител на РП – 

Карлово са регламентирани реда, дневниците и книгите, които следва да се 

водят. Определен е съдебен служител, който отговаря за тази дейност. 

Въведени са дневници, които са съобразени с изискванията на чл. 96 и чл. 98 

от ПОДАПРБ.  

Създадена е комисия, която ежегодно извършва инвентаризация за 

наличността и съхранението на веществените доказателства. Веществените 

доказателства се приемат в прокуратурата с приемо – предавателни 

протоколи, от конкретен съдебен служител, като приемането и предаването 
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се удостоверява с подпис. Същите се описват във водената книга, дава им се 

пореден номер и се предават в съда. 

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

Със Заповед РД № 24/10.10.2007 г. на административния ръководител 

на РП – Карлово е въведен принципа на случаен избор, чрез използване на 

програмния продукт „Law Choice”. С тази заповед са обособени и групите и е 

определена натовареността на прокурорите. Последното изменение на 

заповедта е от 26.07.2010 г. 

Разпечатка от протокола от ежедневното разпределение, извършено на 

случаен принцип,  се  прилага към преписките и делата. 

 

5. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 

 

През 2010 г. и през 2011 г.,  няма извършени проверки по инициатива 

на административния ръководител на РП – Карлово. 

В изпълнение  на разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт са извършени следните проверки и ревизии през 2010 г.: 

- ревизия относно спазването на чл.95-107 от ПОДАПРБ  във връзка с 

работата и съхранението на веществените доказателства в РП – Карлово; 

- ревизия в РУП – Карлово относно правилното и законосъобразно 

приемане и съхранение на веществените доказателства по досъдебните 

производства. 

- проверка относно приложението на ЗСРС и ЗЕС в РП – Карлово.   

 

През 2011 г. са извършени: 

- относно организацията и контрола по изпълнението на Инструкцията 

за поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключили 

наказателни производства и Инструкцията за взаимодействие между ПРБ и 

МВР при разследване на две и повече досъдебни производства, образувани и 

водени срещу едно и също лице; 

 - извършени са две проверки в РУП – Карлово относно архивираните 

при тях преписки, по които не са установени данни за извършено 

престъпление от общ характер; 

-  на всяко тримесечие е извършвана проверка в ОС „ИН”, сектор 

„Пробация” – Пловдив, звено – Карлово относно привеждане в изпълнение 
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на влезлите в сила присъди, решения, определения на съда, спрямо лица с 

наложени наказания „Пробация”. 

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2010 г. е бил 1785, от които 

1584 новообразувани. През  2011 г. броят на наблюдаваните е бил 1213, от 

които 1079 новообразувани. 

През 2010 г. са решени  1666 преписки , а през 2011г.– 1174.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2010 г. са 

530  /31.8% от решените преписки/, а през 2011 г. – 275 /23.4 %/.  

Образувани досъдебни производства през 2010 г. са 566 / 34%/, а 

през 2011 г. – 505 /43%/. 

Изпратените по компетентност преписки през 2010 г. са 570, а през 

2011 г. – 222. 

Прекратени преписки  през 2010 г. с резолюция, съгласно Указание 

И – 281/2006 г. са 22, а през 2011 г. / както и на основание Инструкция И 

89/2011 г./ - 160. 

Както и в другите проверени до момента прокуратури /РП – 

Асеновград и РП – Първомай/ и тук от посочените цифри е видно, че в 

процентно отношение се е увеличил броят на образуваните досъдебни 

производства за сметка на намалелия брой откази от образуване на 

досъдебно производство. 

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2010 г. са  40 /7.5% от постановените откази/, а през 2011г. – 28 /10%/. През 

2010 г. са отменени 6 постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство /15% от обжалваните постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство/, а през 2011г. – 8 /28.6% от обжалваните 

постановления за отказ от образуване на досъдебно производство/. 

Сравнението сочи, че в процентно съотношение броят на 

обжалваните постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство се е увеличил незначително през 2011 г. в сравнение  с 2010 г.  

 Преписките се разпределят относително равномерно по прокурори, 

като към всяка се прилага протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 

случаен принцип бяха проверени следните преписки, приключили с отказ 

от образуване на досъдебно производство: 
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Пр. пр. 910/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Мурадов. 

Образувана по повод уведомително писмо от РУП – Карлово на 21.04.2010 г. 

Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С 

писмо от 22.04.2010 г. е изпратено копие от жалбата до Окръжна 

прокуратура – Пловдив относно проверката, тъй като касае служител на 

МВР. С писмо от 11.05.2010 г. преписката е изпратена в Районна 

прокуратура – Карлово с мнение за прекратяване. С постановление от 

18.05.2010 е постановен отказ да се образува досъдебно производство и 

преписката е прекратена. На 19.05.2010 г. същата е изпратена до Окръжна 

прокуратура – Пловдив за служебен контрол. На 25.05.2010 г. с 

постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив е потвърдено 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство на Районна 

прокуратура – Карлово. 

 

Пр.пр. 924/2010 г. по описа на РП – Карлово. На  22.04.2010 г. от 

РУП – Карлово е изпратено в Районна прокуратура – Карлово уведомително 

писмо по повод извършвана предварителна проверка по постъпила жалба. С 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата за наблюдаващ 

прокурор е определен прокурор Димитров. На 11.05.2010 г. преписката е 

получена в Районна прокуратура – Карлово с мнение за образуване на 

досъдебно производство. С постановление от 19.05.2010 г. прокурор 

Николова е отказала да образува досъдебно производство. С резолюция от 

11.05.2010 г. същата е била определена за наблюдаващ прокурор по 

преписката. 

 

Пр. пр. 939/2010 г. по описа на РП – Карлово. Образувана е на 

26.04.2010  г.  по получена жалба. На същата дата с протокол за избора на 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Димитров. С постановление от 

13.05.2010 г. преписката е изпратена за проверка на РУП – Карлово със срок 

от 20 дни. На 27.05.2010 г. преписката е получена в Районна прокуратура – 

Карлово с мнение за прекратяване. С постановление от 04.06.2010 г. е 

отказано да се образува досъдебно производство и преписката е прекратена.  

 

Пр. пр. 945/2010 г. по описа на РП – Карлово. На 26.04.2010 г. от 

РУП– Карлово в Районна прокуратура – Карлово е изпратено уведомително 

писмо по повод извършвана предварителна проверка по постъпила жалба. С 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата за наблюдаващ 

прокурор е определен прокурор Шекерева. На 14.05.2010 г. преписката е 

постъпила в Районна прокуратура – Карлово с мнение за прекратяване. С 
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постановление от 26.05.2010 г.  е постановен  отказ да се образува досъдебно 

производство.  

 

Пр. пр. 946/2010 г. по описа на РП – Карлово. На 26.04.2010 г. от 

РУП – Карлово в Районна прокуратура – Карлово е изпратено уведомително 

писмо по повод извършвана предварителна проверка по жалба. С протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор от същата дата за наблюдаващ прокурор е 

определен прокурор Николова. На 10.05.2010 г. преписката е постъпила в 

Районна прокуратура – Карлово с мнение за прекратяване. С постановление 

от 11.05.2010 г.  е постановен  отказ да се образува досъдебно производство. 

 

Пр. пр. 970/2010 г. по описа на РП – Карлово. На 28.04.2010 г. от 

РУП – Карлово е изпратено в Районна прокуратура – Карлово уведомително 

писмо по повод извършвана предварителна проверка по постъпила жалба. С 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата за наблюдаващ 

прокурор е определен прокурор Братоев. На 28.05.2010 г. преписката е 

постъпила в Районна прокуратура – Карлово с мнение за образуване на 

досъдебно производство. С постановление от 30.06.2010 г.  е отказано да се 

образува досъдебно производство. 

 

Пр. пр. 979/2010 г. по описа на РП – Карлово. Преписката е 

образувана по повод постъпила на 28.04.2010 г. жалба в Районна 

прокуратура– Карлово. С протокол от същата дата за избор на наблюдаващ 

прокурор е определен прокурор Димитров. С постановление от 18.05.2010 г. 

е възложена проверка, която да се извърши в срок от 20 дни. На 30.04.2010 г. 

по пр. пр. № 991/2010 г. е постъпило уведомително писмо за започната 

проверка от РУП – Карлово по постъпила  жалба. С протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от същата дата е определен прокурор Радева. По 

същата преписка с писмо от 21.05.2010 г. е поискано удължаване на срок на 

проверката с 20 дни. С писмо от 25.05.2010 г. Районна прокуратура е 

удължила срока  с 10 дни. С писмо от 02.06.2010 г. преписка № 991/2010 г. е 

изпратена в Районна прокуратура – Карлово с мнение за обединяване с пр. № 

979/2010 г. С писмо на прокурор Радева преписка № 979/2010 г. е 

присъединена към преписка № 991/2010 г. Пр. пр. № 991/2010 г. на 

08.06.2010 г. е получена в Районна прокуратура – Карлово с мнение за 

образуване на досъдебно производство.С постановление от 15.06.2010 г. на 

прокурор Радева преписката е прекратена. С писмо от 13.07.2010 г. същата е 

изпратена от прокурор Братоев до Окръжна прокуратура – Пловдив на 

разпореждане. С постановление от 15.07.2010 г. на Окръжна прокуратура – 
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Пловдив е потвърдено постановлението за отказ да се образува досъдебно 

производство на Районна прокуратура – Карлово.  

 

Пр. пр. 998/2010 г. по описа на РП – Карлово. Образувана е на  

30.04.2010 г. по повод получена молба, подадена чрез Окръжна прокуратура– 

Пловдив. На същата дата с протокол за избор на наблюдаващ прокурор е 

определен прокурор Мурадов. С постановление от 30.04.2010 г. преписката е 

изпратена за проверка на РУП – Карлово със срок от 20 дни. На 27.05.2010 г. 

е получена с мнение за прекратяване. С постановление от 31.05.2010 г. е 

отказано да се образува досъдебно производство и преписката е прекратена.  

 

Пр. пр. 1001 / 2010 г. по описа на РП – Карлово. На 03.05.2010 г.  в 

Районна прокуратура – Карлово е получена жалба. На същата дата с 

протокол за избора на наблюдаващ прокурор е определена прокурор Радева. 

С постановление от 04.05.2010 г. преписката е изпратена за проверка на РУП 

Карлово със срок от 30 дни. На 26.05.2010 г. е постъпило писмо с искане за 

удължаване срока на проверката с 20 дни. С писмо от 28.05.2010 г. срокът е 

удължен с 20 дни. С писмо от 14.06.2010 от РУП – Карлово  отново е 

поискано удължаване на срока с още 10 дни. С писмо от 15.06.2010 г. 

наблюдаващият прокурор е поискал от административния ръководител на 

Районна прокуратура – Карлово удължаване на срока с 30 дни. Искането е 

уважено от същата дата с резолюция. На 24.06.2010 г. преписката е получена 

в Районна прокуратура – Карлово с мнение за прекратяване. С постановление 

от 28.06.2010 г. е отказано да се образува досъдебно производство. С писмо 

от 02.07.2010 г. преписката е изпратена на Окръжна прокуратура – Пловдив 

по повод жалба от 01.07.2010 г. срещу постановлението за отказ от 

образуване на досъдебно производство. С постановление от 07.07.2010 г. на 

Окръжна прокуратура – Пловдив същото е потвърдено.  

 

Пр. пр. 1021/2010 г. по описа на РП – Карлово. На 05.05.2010 г. от 

РУП – Карлово в Районна прокуратура – Карлово е изпратено уведомително 

писмо по повод извършвана предварителна проверка по жалба. С протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор от същата дата за наблюдаващ прокурор е 

определен прокурор Димитров. На 10.06.2010 г. преписката е постъпила в 

Районна прокуратура – Карлово с мнение за прекратяване. С постановление 

от 28.06.2010 г.  е отказано да се образува досъдебно производство. 

 

Пр. пр. 1023/2010 г. по описа на РП – Карлово. На 05.05.2010 г. от 

РУП – Карлово е изпратено в Районна прокуратура – Карлово уведомително 

писмо по повод извършвана предварителна проверка по жалба. С протокол за 
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избор на наблюдаващ прокурор от същата дата за наблюдаващ прокурор е 

определен прокурор Братоев. На 17.05.2010 г. преписката е постъпила в 

Районна прокуратура – Карлово с мнение за прекратяване. С постановление 

от 01.06.2010 г.  е постановен  отказ да се образува досъдебно производство. 

 

Пр. пр. 804/2011 г. по описа на РП – Карлово. Образувана е на 

31.05.2011 г. по постъпила жалба. С протокол от същата дата за наблюдаващ 

прокурор е определена Николова. С резолюция от 01.06.2011 г. е отказано 

извършване на предварителна проверка или образуване на досъдебно 

производство. На 14.06.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е постъпила 

жалба срещу резолюцията, която на същата дата, ведно с преписката е 

изпратена на Окръжна прокуратура – Пловдив. С разпореждане от 

29.06.2011г. е отменена резолюцията на Районна прокуратура – Карлово. С 

писмо от 04.07.2011 г. Районна прокуратура – Карлово  е възложила 

проверка на РУП – Карлово със срок от 30 дни. Преписката е получена в 

прокуратурата на 05.08.2011 г., но с писмо от 08.08.2011 г. отново е върната в 

РПУ – Карлово. На 12.09.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е 

получено писмо за прекратена преписка от РУП – Карлово. 

 

Пр. пр. 1061/2011 г. по описа на РП – Карлово. Образувана е на 

28.07.2011 г. по изпратена докладна записка от РУП – Карлово, ведно с 

преписка, с мнение за образуване на досъдебно производство. С протокол за 

избор на наблюдаващ прокурор от същата дата за такъв е определен 

прокурор Радева. С писмо от 29.07.2011 г. на Районна прокуратура – Карлово 

преписката е върната в РУП – Карлово за извършване на допълнителна 

проверка в срок от 10 дни. На 16.09.2011 г. преписката е постъпила в 

Районна прокуратура – Карлово с изпълнени указания. С резолюция от 

същата дата за наблюдаващ прокурор е определен прокурор Мурадов. На 

17.09.2011 г. преписката е върната за извършване на допълнителна проверка 

със срок от 15 дни. На 04.10.2011 г. преписката е постъпила в Районна 

прокуратура – Карлово. С постановление от 05.10.2011 г. на прокурор Радева 

е отказано да се образува досъдебно производство, като преписката е 

изпратена на РУП – Карлово за налагане на административно наказание. На 

21.10.2011 г. е изготвено предложение от Районна прокуратура – Карлово до  

РУП - Карлово за налагане на горепосоченото административно наказание. 

На 21.11.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е върната преписката и 

екземпляр от връчено наказателно постановление. 

 

Пр. пр. 1211/2011 г. по описа на РП – Карлово. Образувана е на 

31.08.2011 г. по докладна записка от РУП – Карлово, ведно с изпратена  
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преписка. С протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата за 

такъв е определен прокурор Светла Николова. С писмо от 31.08.2011 г. на 

Районна прокуратура – Карлово преписката е върната в РУП – Карлово за 

извършване на допълнителна проверка в срок от 10 дни. На 07.09.2011 г. 

преписката е постъпила в Районна прокуратура – Карлово с изпълнени 

указания. С резолюция от същата дата за наблюдаващ прокурор е определен 

прокурор Братоев. С постановление от 09.09.2011 г. е отказано да се образува 

досъдебно производство. На 26.09.2011 г. е изготвено предложение от 

Районна прокуратура – Карлово до РУП – Карлово за налагане на 

административно наказание. На 06.10.2011 г. преписката е върната в Районна 

прокуратура – Карлово, ведно с връчено наказателно постановление. 

 

Пр. пр. 822/2011 г. по описа на РП - Карлово. Образувана е на 

06.06.2011 г. по жалба. На същата дата с протокол за избора на наблюдаващ 

прокурор е определена прокурор Шекерева. С писмо от 06.06.2011 г. 

преписката е изпратена за проверка на РУП – Карлово със срок от 20 дни. На 

24.06.2011 г. преписката е получена в Районна прокуратура – Карлово с 

мнение за образуване на досъдебно производство срещу известен 

извършител. С постановление от 01.07.2011 г. е отказано да се образува 

досъдебно производство.  

 

Пр. пр. 1593/2011г. по описа на РП – Карлово. Образувана е на 

16.09.2011 г. по получена жалба. На 17.09.2011 г. с протокол за избора на 

наблюдаващ прокурор е определен прокурор Братоев. С писмо от 

20.09.2011г. преписката е изпратена за проверка на РУП – Карлово със срок 

от 20 дни. На 18.10.2011 г. преписката е получена в Районна прокуратура – 

Карлово с изпълнени указания. На 26.10.2011 г. преписката е върната в РУП– 

Карлово за допълнителна проверка, която да се извърши в срок от 10 дни. На 

24.11.2011 г. преписката е получена в Районна прокуратура – Карлово. С 

постановление от 05.12.2011 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство.  

 

С оглед проверка на администрирането на преписките, които са 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство и 

постановленията на прокурорите са обжалвани, на случаен принцип 

бяха проверени следните преписки: 

Пр. пр. №119/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Мурадов. 

Преписката е получена в Районна прокуратура – Карлово на 08.02.2011 г. С 

писмо от 10.02.2011 г. е върната за допълнителна проверка на РПУ – 

Карлово. На 25.02.2011 г. преписката е постъпила в Районна прокуратура –  
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Карлово. С писмо от 02.03.2011 г. Районна прокуратура – Карлово е върнала 

отново преписката за допълнителна проверка на РУП – Карлово. На 

17.03.2011 г. преписката е постъпила в прокуратурата. С постановление от 

19.03.2011 г. е отказано да се образува досъдебно производство. На 

31.03.2011 г. е постъпила жалба в Районна прокуратура – Карлово срещу 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство. На 

01.04.2011 г. преписката е изпратена по компетентност на Окръжна 

прокуратура – Пловдив. На 13.04.2011 г. Окръжна прокуратура – Пловдив с 

писмо е поискала всички преписки по жалби на тъжителката. На същата дата 

Районна прокуратура – Карлово е изискала от РУП – Карлово преписките. На 

18.04.2011 г. е постъпило писмо от РУП – Карлово с изпратена преписка. На 

26.04.2011 г. Районна прокуратура – Карлово е изпратила на Окръжна 

прокуратура – Пловдив преписките. На 10.05.2011 г. е постъпило 

постановление на Окръжна прокуратура –Пловдив, с което е потвърдено 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство на Районна 

прокуратура – Карлово. 

 

Пр. пр. № 223/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Братоев. 

С постановление от 20.04.2011 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. На 09.05.2011 г. преписката е изпратена на Окръжна 

прокуратура – Пловдив за осъществяване на служебен контрол. На 

30.05.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е получено постановление на 

Окръжна прокуратура – Пловдив, с което е потвърдено постановлението на 

Районна прокуратура – Карлово за отказ от образуване на досъдебно 

производство.  

 

Пр. пр. №1163/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Мурадов. 

С постановление от 22.11.2011 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. На 14.12.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е постъпила 

жалба срещу постановлението, която ведно с преписката на 15.12.2011 г. е 

изпратена в Окръжна прокуратура – Пловдив.  На 29.12.2011г. е получено 

постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив, с което постановлението 

за отказ на Районна прокуратура – Карлово е потвърдено.  

 

Пр. пр. № 707/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор 

Николова. С постановление от 25.06.2010 г. е отказано да се образува 

досъдебно производство. На 07.11.2011 г. преписката е изпратена в Окръжна 

прокуратура – Пловдив за извършване на служебна проверка, след 

констатация при извършена комплексна ревизия от Окръжна прокуратура – 

Пловдив и констатирани от проверяващите незаконосъобразни действия на 



12 

 

наблюдаващия прокурор. На 27.12.2012 г. е получено постановление на 

Окръжна прокуратура – Пловдив, с което постановлението за отказ на 

Районна прокуратура – Карлово е потвърдено. 

 

Пр. пр. № 1097/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Радева. 

С постановление от 08.08.2011 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. На 10.08.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е постъпила 

жалба срещу постановлението за отказа да се образува досъдебно 

производство, която ведно с преписката на 11.08.2011 г. е изпратена в 

Окръжна прокуратура – Пловдив.  На 03.09.2011 г. е получено постановление 

на Окръжна прокуратура – Пловдив, с което постановлението за отказ на 

Районна прокуратура – Карлово е потвърдено.  

 

  

 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

Назначаването на проверки по преписки през 2010 г. и началото на 

2011 г. в РП – Карлово се е извършвало съгласно действалото тогава 

Указание 281/2006 г. на главния прокурор на Република България, а от март 

2011г. съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

Преписките в Районна прокуратура – Карлово се решават от 

прокурорите в установения срок. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, с 

които се прекратяват преписките, се указва възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. 

Движението на преписките се отразява пълно и точно  във входящия 

дневник. 

 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Пловдив по 

компетентност.  

В разносната книга се отразяват номерата на изпратените 

постановления за отказ да се образува досъдебно производство. При 

проверка на конкретни преписки се установи, че постановленията са 

изпратени своевременно на адресатите. 
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ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

ЗСВ. 

 

През 2010 г. в РП – Карлово са наблюдавани общо 1284  досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 1200 досъдебни производства и 84 

бързи производства. Новообразуваните са както следва: досъдебни 

производства – 853 и бързи производства – 84.    

През 2011 г. в РП – Карлово са наблюдавани общо 1488  досъдебни, 

бързи и незабавни производства,  от които 1427 досъдебни производства, 53 

бързи производства и 8 незабавни производства. Новообразуваните са както 

следва: досъдебни производства – 881, бързи производства – 53, незабавни 

производства – 8.    

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове през 2010 г. са 1076 досъдебни производства и 

38 бързи производства. През 2011 г. са приключени 1229 досъдебни 

производства, 27 бързи производства и всичите незабавни производства.   

Спрените досъдебни производства  през 2010 г. са общо 423, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 403, спрени срещу известен 

извършител – 20. 

Спрените досъдебни производства през 2011 г. са общо 351, от които 

328 срещу неизвестен извършител и 23 срещу известен извършител. 

Към момента на извършване на проверката в РП – Карлово бе 

установено, че спрените дела срещу известен извършител са общо 22, 

разпределени по прокурори, както следва: 

- прокурор Г. Мурадов – 5; 

- прокурор Св. Братоев – 7;  

- прокурор  П. Радева– 2; 

- прокурор Св. Николова – 6; 

- прокурор Д. Шекерева – 2.  

 

Беше извършена проверка на следните спрени наказателни 

производства, водени срещу известен извършител: 

 

Пр. пр. №1499/2001 г.  по описа на РП – Карлово,  ДП № 684/2001 г. 

на РУП – Карлово. Прокурор Петя Радева. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор от Районна прокуратура – Карлово 

срещу известен извършител от 27.08.2001 г. за престъпление по чл.149, ал.1 

от НК. С постановление от 18.07.2005 г. наказателното производство е 

спряно. Указно е копие от постановлението да се изпрати единствено на 
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водещия разследването и на ОСС – Пловдив за нуждите на ЦИССС 

Периодично е изисквана информация и са получавани справки за 

издирването на лицето, което следва да бъде привлечено в качеството на 

обвиняем. Приложена е справка от 09.12.2011 г. относно движението на 

делото, в която е отбелязано, че абсолютния давностен срок изтича на 

27.08.2016 г. 

 

Пр. пр. №1431 / 2008 г.  по описа на РП – Карлово, ДП № 686/2008 г. 

на РУП – Карлово. Прокурор Калоян Димитров. Досъдебното производство 

е образувано с постановление на прокурор от Районна прокуратура – 

Карлово срещу известен извършител от 15.08.2008 г. за престъпление по 

чл.129 от НК. С постановление от 01.10.2009 г. наказателното производство е 

спряно на основание чл.25, т.2 от НПК и чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С 

постановление от 14.10.2008 г. наказателното производство е възобновено. С 

постановление от 18.11.2008 г. отново е спряно. Указно е копие от 

постановлението да се изпрати единствено на водещия разследването и на 

ОСС – Пловдив за нуждите на ЦИССС. Периодично е изисквана информация 

и са получавани справки за издирването на лицето, което следва да бъде 

привлечено в качеството на обвиняем.  

 

Пр. пр. №621/ 2011 г.  по описа на РП – Карлово, ДП №464/2011 г. 

на РУП – Карлово. Прокурор Шекерева. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на прокурор от Районна прокуратура – Карлово 

срещу неизвестен извършител от 28.06.2011 г. за престъпление по чл.151, 

ал.1 от НК, чл.191, ал.1 и чл.191, ал.3, вр. ал.2 от НК. С постановление от 

01.11.2011 г. наказателното производство е спряно на основание чл.25, т.2 от 

НПК. С постановление от 20.01.2012 г. наказателното производство е 

възобновено. Срокът за разследване е удължен с 60 дни от административния 

ръководител на Районна прокуратура – Карлово. С постановление от 

22.03.2012 г. наказателното производство отново е спряно на основание 

чл.25, т.2 от НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати 

единствено на водещия разследването и на СО при Окръжна прокуратура - 

Пловдив за нуждите на ЦИССС. Периодично е изисквана информация и са 

получавани справки за издирването на лицето, което следва да бъде 

привлечено в качеството на обвиняем.  

 

Пр. пр. № 298/2011 г.  по описа на РП – Карлово, ДП №118 /2011 г. 

на РУП – Карлово. Прокурор Светла Николова. По отношение на 

установени шест извършители е било внесено в Районен съд – Карлово 

споразумение. По отношение на друг от извършителите с постановление от 
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26.05.2011 г. са отделени материали и е образувано досъдебно производство 

срещу известен извършител за престъпление по чл.195, ал.1 от НК. Със 

същото постановление по новообразуваното досъдебно производство 

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

Лицето е било обявено за ОДИ. Указано е препис от постановлението да се 

изпрати на водещия разследването, на СО при Окръжна прокуратура – 

Пловдив за нуждите на ЦИССС, както и на пострадалия. Периодично е 

изисквана информация и са получавани справки по пр.пр. №779/2011 г., 

досъдебно производство № 118А/2011 г. за издирването на лицето, което 

следва да бъде привлечено в качеството на обвиняем.  

 

Пр. пр. №851/2011 г.  по описа на РП – Карлово, ДП №530/2011 г. на 

РУП – Карлово. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Петя Радева от Районна прокуратура – Карлово срещу 

неизвестен извършител от 21.07.2011 г. за престъпление по чл.183, ал.1 от 

НК. С постановление от 27.09.2011 г. на прокурор Светла Николова 

наказателното производство е спряно на основание чл.25, т.2 от НПК. 

Указано е препис от постановлението да се изпрати единствено на водещия 

разследването и на СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на 

ЦИССС. Периодично е изисквана информация и са получавани справки за 

издирването на лицето, което следва да бъде привлечено в качеството на 

обвиняем.  

 

Пр. пр. №711/2010 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 327/2010 г. на 

РУП – Карлово. Наблюдаващ прокурор Светла Николова. Досъдебното 

производство е образувано с постановление  от 19.04.2010 г. за престъпление 

по чл.183, ал.1 от НК. С постановление от 14.05.2010 г. наказателното 

производство е спряно на основание чл.25, т.2 от НПК. Указано е препис от 

постановлението да се изпрати единствено на водещия разследването и на 

СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на ЦИССС. 

Периодично е изисквана информация и са получавани справки за 

издирването на лицето, което следва да бъде привлечено в качеството на 

обвиняем.  

 

Пр. пр. №711/ 2011 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 527/2011 г. 

на РУП – Карлово. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Свилен Братоев срещу известен извършител от 

21.07.2011 г. за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. С постановление от 

23.02.2012 г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 

т.2 от НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на водещия 
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разследването, на СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на 

ЦИССС, на пострадалата, както и на лицето, по отношение на което е водено 

наказателното производство.  

 

Пр. пр. № 2533/ 2010 г. по описа на РП – Карлово, ДП №964/2010 г. 

на РУП – Карлово. Досъдебното производство е образувано по реда на 

чл.212, ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител на 11.12.2010 г. за 

престъпление по чл.216 от НК. В хода на разследването е установен 

извършителя на деянието, който е привлечен в качеството на обвиняем. С 

постановление на прокурор Гюрай Мурадов от 26.05.2011 г. наказателното 

производство е спряно на основание чл.25, т.2 от НПК. Указано е препис от 

постановлението да се изпрати на водещия разследването, на СО при 

Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на ЦИССС и на пострадалата. 

На 03.06.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е получена жалба от 

пострадалия срещу постановлението за спиране на наказателното 

производство. С писмо от 06.06.2011 г. същата е изпратена на Районен съд –  

Карлово, ведно с делото. С определение от 08.08.2011 г. постановлението на 

Районна прокуратура – Карлово е потвърдено. С постановление от 

06.12.2011г. наказателното производство е възобновено. С постановление от 

05.01.2012 г. наказателното производство е спряно на основание чл.25, т.2 от 

НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на водещия 

разследването, на СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на 

ЦИССС и на пострадалата. На 13.01.2012 г. в Районна прокуратура – 

Карлово е получена жалба от пострадалия срещу постановлението за спиране 

на наказателното производство. С писмо от същата дата жалбата е изпратена 

на Районен съд – Карлово, ведно с делото. С определение от 16.01.2012 г. 

постановлението на Районна прокуратура – Карлово е потвърдено. 

 

Пр. пр. № 102 /2000 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 20/2000 г. на 

РУП – Карлово. Досъдебното производство е започнато с протокол за 

разпит на уличен от 24.01.2000 г. за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. На 

15.03.2000 г. е внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово. С 

разпореждане от 17.04.2000 г. Карловски районен съд е прекратил 

производството по образуваното НОХД и делото е върнато на Районна 

прокуратура – Карлово за допълнително разследване. На 10.05.2000 г. отново 

е внесен обвинителен акт, но в съдебно заседание от 30.10.2000 г.  Районен 

съд – Карлово на основание чл. 246 от НПК /отм./ е прекратил 

производството по делото и го е върнал за допълнително разследване в 

Районна прокуратура – Карлово. С постановление от 03.07.2003 г. на 

основание чл.22, т.2 от НПК /отм./ прокурор Свилен Братоев е спрял 
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наказателното производство. Указано е копие от постановлението да се 

изпрати на пострадалия. С постановление от 09.03.2011 г. наказателното 

производство е възобновено. С постановление от 29.03.2011 г. наказателното 

производство отново е спряно. Указано е копие от постановлението да се 

изпрати на водещия разследването и СО при Окръжна прокуратура – 

Пловдив за нуждите на ЦИССС. Приложена е справка от прокурор Братоев 

относно движението на делото, в която е отбелязано, че абсолютният 

давностен срок изтича през есента на 2013 г. 

                                                                                                                                                                                                      

  

Произнасянията на прокурорите са в законоустановения срок. 

Установи се, че досъдебните производства срещу известен извършител се 

спират при наличие на предвидените в НПК основания.Посочва се  номера 

на телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ.Наблюдаващите 

прокурори изискват информация от органите на МВР за резултатите от 

проведените оперативно – издирвателни мероприятия. По спрените 

досъдебните производства се изготвят и прилагат календарно-оперативен 

план.  

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението.  

Постановленията за спиране на наказателното производство се 

изпращат на адресатите с обикновена поща. По част от проверените 

досъдебни производства, по които наказателното производство е спряно 

срещу известен извършител не е изпращан препис от постановлението на 

лицата посочени в чл.244, ал.3 от НПК.  

 

Прекратените наказателни производства  през 2010 г. са общо 407 /56 

водени срещу известен извършител и 351 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 233. Обжалвани 

пред съда – 9, от тях отменени – 2, обжалвани пред по-горестояща 

прокуратура 5, като всичките са отменени.  

Прекратените наказателни производства  през 2011 г. са общо 674 /50 

водени срещу известен извършител и 624 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени по давност 499. Обжалвани пред съда – 20, 

от тях отменени – 5. Обжалвани пред по-горестояща прокуратура 3, от тях 

отменени няма.  
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 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

Пр. пр. №2471/2009 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 85/2010г. по 

описа на РУП – Карлово. С постановление от 10.08.2010 г. на прокурор 

Свилен Братоев наказателното производство е прекратено на основание чл. 

24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалия и на СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на 

ЦИССС. На 24.08.2010 г. в Районна прокуратура – Карлово е постъпила 

жалба срещу постановлението /получено лично на 17.08.2010 г./ С писмо 

27.08.2010 г. жалбата, ведно с делото е изпратена на Районен съд – Карлово. 

С определение от 08.09.2010 г. на Районен съд – Карлово постановлението на 

Районна прокуратура – Карлово е потвърдено в частта относно прекратяване 

на наказателното производство.  

 

Пр. пр. №1075/2010 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 491/2010г. 

по описа на РУП – Карлово. С постановление от 17.08.2010 г. на прокурор 

Свилен Братоев наказателното производство е прекратено на основание чл. 

24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалия, на обвиняемия и на СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за 

нуждите на ЦИССС. На 23.08.2010 г. в Районна прокуратура – Карлово е 

постъпила жалба срещу постановлението, която на 24.08.2010 г. ведно с 

делото е изпратена на Районен съд – Карлово. С определение от 11.10.2010 г. 

на Районен съд – Карлово постановлението на Районна прокуратура – 

Карлово е отменено. След провеждане на разследване, с постановление от 

02.03.2011 г. наказателното производство отново е прекратено на основание 

чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр. пр. №1871/2010 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 818/2010 г. 

по описа на РУП – Карлово. С постановление от 05.05.2011 г. на прокурор 

Шекерова наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, 

ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалия и на СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на 

ЦИССС. На 20.05.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е постъпила 

жалба срещу постановлението, която на същата дата ведно с делото е 

изпратена на Районен съд – Карлово. С определение от 03.06.2011 г. Районен 

съд – Карлово е прекратил производството, поради недопустимост на 

жалбата. С определение на Окръжен съд – Пловдив от 27.06.2011 г. 

определението на Районен съд – Карлово е потвърдено.  
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Пр. пр. №997/2011 г. по описа на РП – Карлово,  ДП №534/2011г. по 

описа на РУП – Карлово. С постановление от 26.08.2011 г. на прокурор 

Петя Радева наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, 

ал.1, т.1 от НПК. Същото е водено срещу неизвестен извършител  по чл.325, 

ал.1 от НК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на РУП – 

Карлово, на лицето, срещу което е подадена жалбата и на СО при Окръжна 

прокуратура – Пловдив за нуждите на ЦИССС. На 18.10.2011 г. в Районна 

прокуратура – Карлово е постъпила молба от жалбоподателя с искане да 

получи копие от постановлението. На същата дата е получил такова копие. 

На 20.10.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово е постъпила жалба срещу 

постановлението, която на същата дата ведно с делото е изпратена на 

Районен съд – Карлово. С определение от 28.10.2011 г. Районен съд – 

Карлово е потвърдил постановлението на Районна прокуратура – Карлово. С 

определение на Окръжен съд – Пловдив от 25.11.2011 г. определението на 

Районен съд – Карлово е потвърдено.  

 

Пр. пр. №1274/2010 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 548/2010г. 

по описа на РУП – Карлово. С постановление от 04.10.2010 г. на прокурор 

Братоев наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1, 

т.1 от НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

пострадалия и на СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на 

ЦИССС. На 28.10.2010 г. в Районна прокуратура – Карлово е постъпила 

жалба срещу постановлението, която на 28.10.2010 г. ведно с делото е 

изпратена на Районен съд – Карлово. С определение от 22.11.2010 г. на 

Районен съд – Карлово постановлението на Районна прокуратура – Карлово е 

отменено. Съдът е отчел и обстоятелството, че по делото не са представени 

доказателства относно датата на връчване на атакуваното постановление. На 

26.11.2010 г. на основание чл.243, ал.6 от НПК е изготвен протест от 

прокурор Братоев до Окръжен съд – Пловдив. С определение от 13.12.2010 г. 

на Окръжен съд – Пловдив е потвърдено определението на Районен съд – 

Карлово. С постановление от 02.05.2011 г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК, като копие от 

постановлението е изпратено на жалбоподателя и на СО при Окръжна 

прокуратура – Пловдив за нуждите на ЦИССС. 

 

Пр. пр. №1772/2009  г. по описа на РП – Карлово, ДП № 754/2009 г. 

по описа на РУП – Карлово. С постановление от 09.11.2009 г. на прокурор 

Мурадов наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1, 

т.1 от НПК. Указно е препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя и на СО при Окръжна прокуратура – Пловдив за нуждите на 
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ЦИССС. На 20.11.2009 г. в Районна прокуратура – Карлово е постъпило 

писмо от Районен съд - Карлово, с което е изискано делото. С определение от 

02.12.2009 г. постановлението на Районна прокуратура – Карлово е 

отменено. Определението е протестирано от прокурор Мурадов, но с 

определение от 22.12.2009 г. Окръжна  съд – Пловдив  е било потвърдено. С 

постановление от 12.05.2010 г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е изпратен на 

жалбоподателя. На 28.05.2010 г. в Районна прокуратура – Карлово е 

получено писмо от Районен съд - Карлово, с което делото е изискано във 

връзка с постъпила жалба. Същото е изпратено с писмо от 31.05.2010 г. С 

определение от 10.08.2010 г. постановлението на Районна прокуратура – 

Карлово е отменено. С постановление от 11.11.2010 г. наказателното 

производство отново е прекратено. Препис от постановлението е получен от 

жалбоподателя на 15.11.2010 г. На 22.11.2010 г. в Районна прокуратура –  

Карлово е получена жалба срещу постановлението, която на същата дата е 

изпратена ведно с делото на  Районен съд – Карлово. С определение от 

14.03.2011 г. съдът е потвърдил постановлението на Районна прокуратура –  

Карлово. С определение от 11.04.2011 г. Окръжен съд – Пловдив е потвърдил 

определението на Районен съд – Карлово. 

 

 През 2010  г. са изготвени 347 предложения от разследващите органи 

до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока за 

разследване, като всички са уважени. През 2011 г. са изготвени 532 такива 

предложения  - всички са уважени. 

През 2010 г. от прокурорите от РП – Карлово  не са изготвяни искания 

за вземане на обезпечителни мерки по реда на НПК. 

През 2011 г. в съда е внесено 1 искане за вземане на обезпечителни 

мерки по реда на НПК, което е неуважено. 

 

 Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано:  

Пр. пр. № 900/2011 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 444/2011 г. 

по описа на РУП – Карлово. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на 12.06.2011 г. С постановление от 19.08.2011 г. 

наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. 

С постановление от 03.09.2011 г. същото е възобновено. Приложено е писмо 

до РУП – Карлово, видно от което административният ръководител на 

Районна прокуратура – Карлово е продължил срока за разследване с 60 дни, 

считано от 03.09.2011 г. Делото е постъпило на 03.11.2011 г. в Районна 
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прокуратура – Карлово. С обвинителен акт от 22.11.2011 г. делото е внесено 

в Районен съд – Карлово. 

 

Пр. пр. №1818/2010 г. по описа на Районна прокуратура – Карлово, 

ДП № 712/2010 г. по описа на РУП – Карлово. Досъдебното производство е 

образувано с постановление на 23.08.2010 г. Срокът за разследване е 

удължен на основание чл.234, ал.3 от НПК общо с 3 месеца, считано от 

23.10.2010 г. С постановление от 21.01.2011 г. наказателното производство  е 

спряно. С постановление от 31.01.2011 г. наказателното производство е 

възобновено. Делото е постъпило на 14.02.2011 г. в Районна прокуратура – 

Карлово. С обвинителен акт от 18.02.2011 г. делото е внесено в Районен съд 

– Карлово. 

 

Пр. пр. №1489/2011 г.по описа на РП – Карлово,  ДП№ 715/2011 г. 

по описа на РУП – Карлово. Досъдебното производство е образувано на 

19.10.2011 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК. Получено е в Районна 

прокуратура – Карлово на 14.11.2011 г. С постановление от 21.11.2011 г. 

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

С постановление от 22.11.2011 г. същото е възобновено, като е определен 

срок за разследване от 30 дни. На 16.12.2011 г. делото е постъпило в Районна 

прокуратура – Карлово и на 10.01.2012 г. е внесено в Районен съд – Карлово.  

 

Пр. пр. №2110/2010 г. по описа на РП – Карлово, ДП № 929/2010 г. 

по описа на РУП – Карлово. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на 26.11.2010 г. Същото е получено в Районна прокуратура –  

Карлово на 12.01.2011 г. С постановление от 13.01.2011 г. наказателното 

производство е спряно на основание чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 

26.01.2011 г. наказателното производство е възобновено, като е даден срок за 

разследване до 08.02.2011 г. Делото е постъпило на 28.01.2011 г. в Районна 

прокуратура – Карлово. С обвинителен акт от 02.02.2011 г. делото е внесено 

в Районен съд – Карлово. 

 

 Пр. пр. №2282/2011 г. по описа на РП – Карлово, ДП №13/2011 г.  по 

описа на РУП – Карлово. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на 28.12.2010 г. С постановление от 27.01.2011 г. 

наказателното производство е спряно на основание чл.25, т.2 от НПК. С 

постановление от 08.03.2011 г. наказателното производство е възобновено, 

като е даден срок от 30 дни. Делото е получено в Районна прокуратура – 

Карлово на 05.04.2011 г. с мнение за съд. Срокът за разследване е удължен от 

административния ръководител на Районна прокуратура – Карлово с 2 
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месеца, считано от 08.04.2011 г. до 08.06.2011 г. Делото е постъпило на 

31.05.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово с мнение за прекратяване. С 

постановление от 06.06.2011 г. делото е прекратено. 

 

 Пр. пр. №2582/2010 г. по описа на РП – Карлово, ДП №12/2011 г. по 

описа на РУП – Карлово. Наказателното производство е образувано с 

постановление на 27.12.2010 г. С постановление от 01.03.2011 г. същото е 

спряно на основание чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 10.03.2011 г. 

наказателното производство е възобновено, като срокът за разследване е 

удължен с 2 месеца. Делото е получено на 31.03.2011 г. и с постановление от 

02.05.2011 г. е прекратено.  

Установи се, че  след  възобновяване на наказателното производство, 

наблюдаващият прокурор е искал удължаване на срока за разследване, 

съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на главния прокурор на 

Република България. 

 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2010 г. в РС – Карлово са внесени общо 213 обвинителни акта, а 

през 2011 г. в РС – Карлово са внесени 176 обвинителни акта. 

Върнати от съда дела през 2010 г. с внесени обвинителни актове – 5 /3 

– с разпореждане, 2 – с определение/.  През 2011 г. от съда са върнати 7 

обвинителни акта /3 – с разпореждане, 4 – с определение/.  

Решените от съда дела през 2010 г.  по обвинителен акт са общо 198. 

През 2011 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 235. 

 През 2010 г. осъдителните присъди по общия ред са 39 / от тях 5 

протестирани, като към края на проверявания период протестите са били 

неразгледани/, а през 2011 г. – 33 /от тях 2 протестирани/.  

През 2010 г. оправдателните присъди по общия ред са 1. През 2011 г. 

няма оправдателни присъди.  

 

На случаен принцип бяха проверени дела, които са внесени в РС –  

внесени обвинителни актове през 2010 г. и 2011 г.: 
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ПД № 31/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Калоян 

Димитров. На 15.03.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. Внесен обвинителен акт на 17.03.2010г.  

 

ПД № 32/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Петя Радева. 

На 16.03.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна прокуратура– 

Карлово с мнение за съд. Внесен обвинителен акт на 17.03.2010г.  

 

ПД № 33/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Калоян 

Димитров. На 22.02.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. С постановление от 01.03.2010 г. досъдебно 

производство е частично прекратено. Постановлението е изпратено на 

страните с обратна разписка. След влизането му в сила,  на 18.03.2010 г. е 

внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово. 

 

ПД № 36/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Петя Радева. 

На 23.03.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна прокуратура– 

Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 24.03.2010 г.  

 

ПД № 48/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Свилен 

Братоев. На 01.04.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. Разпределено на прокурор Братоев на 06.04.2010 г. 

Внесен обвинителен акт на 09.04.2010г.  

 

ПД № 1/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Мурадов. На 

08.01.2010 г. бързото производство е получено в Районна прокуратура – 

Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово  на 11.01.2010 г.  

  

ПД № 10/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Свилен 

Братоев. На 27.01.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. Внесен обвинителен акт на 28.01.2010 г. 

 

ПД № 11/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Мурадов. На 

28.01.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна прокуратура – 

Карлово. На 29.01.2010 г. в Районен съд – Карлово е  внесен обвинителен 

акт. 

 

ПД № 23/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Димитрина 

Шекерева. На 27.01.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна 
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прокуратура – Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 

22.02.2010 г.  

  

ПД № 27/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Шекерева. На 

05.02.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна прокуратура – 

Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 01.03.2010 г.  

 

ПД № 38/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Светла 

Николова. На 23.03.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 

25.03.2010 г.  

 

ПД № 43/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Светла 

Николова. На 26.03.2010 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 

06.04.2010г.  

 

ПД № 151/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Петя Радева. 

На 26.10.2011 г. досъдебно производство е получено в Районна прокуратура– 

Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 31.10.2011г.  

 

ПД № 153/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Мурадов. На 

31.10.2011 г. досъдебно производство е получено в Районна прокуратура – 

Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 02.11.2011 г.  

 

ПД № 154/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Светла 

Николова. На 27.10.2011 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 

03.11.2011 г.  

 

ПД № 157/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Димитрина 

Шекерева. На 01.11.2011 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 

07.11.2011  г.  

 

ПД № 133 /2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Свилен 

Братоев. На 04.10.2011 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Карлово. Внесен обвинителен акт в Районен съд – Карлово на 

12.10.2011 г.  
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През 2010 г. осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 

/чл.371 и сл. от НПК/ са 35, а през 2011 г. – 53. По този ред няма 

протестирани присъди, както няма и оправдателни присъди.  

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие през 2010г. 

е 104 През 2011 г. броят на споразуменията е 127. 

 

Внесените споразумения в съда по чл.381 от НПК през 2010 г. са 

общо 33, като 1 е неодобрено и върнато на прокурора. През 2011 г. – 31, като 

в края на периода 28 от тях са били одобрени от съда, а 1  не е одобрено и е 

върнато на прокурора. На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр. пр. № 486/ 2009  г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Братоев. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 09.07.2010 г. На 

05.08.2010 г. е внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 

чл.381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 765/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Радева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 07.10.2010 г. На 

14.10.1010 г. е внесено в Районен съд – Карлово споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 883/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор  

Шекерева. Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 

14.07.2010 г. На 26.07.2010 г.  в Районен съд – Карлово е внесено 

споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 911/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор 

Николова. Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 

27.07.2010 г. На 05.08.2010 г. е внесено в Районен съд – Карлово 

споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК. 
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Пр. пр. № 93 /2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Мурадов. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 11.07.2011 г. 

Изготвено е постановление за частично прекратяване от 14.07.2011 г. След 

влизането му в законна сила, на 28.07.2011 г. е внесено в Районен съд – 

Карлово споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 113/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Мурадов.  

С постановление от 23.08.2011 г. е възобновено наказателното производство 

срещу известен извършител. На 29.08.2011 г. е внесено в Районен съд – 

Карлово споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 588/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор 

Николова. Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 

30.06.2011 г. На 12.07.2011 г. в Районен съд – Карлово е внесено 

споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 777/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор 

Шекерева. Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 

11.07.2011 г. На 27.07.2011 г. е внесено в Районен съд – Карлово 

споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 829/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Радева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 14.07.2011 г. На 

15.07.2011 г. в Районен съд – Карлово е внесено споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК. 

 

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

 

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 през 2010 г. са общо – 26 / решени от съда - 36 , от 

тях уважени – 35, върнати от съда – 1/. През 2011 г. са 26 /решени от съд – 

27, от тях 26 – уважени, 1 – прекратено, върнати – няма/. На случаен 

принцип бяха проверени част от досъдебните производства, приключени 

по този ред: 
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Пр. пр. № 734/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Братоев. 

Делото е разпределено на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – 

Карлово на 19.07.2010 г. На 20.07.2010 г. е внесено в съда. 

 

Пр. пр. № 1228/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор 

Мурадов. Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 

28.10.2011г., разпределено е на наблюдаващия прокурор на 31.10.2011 г. и 

изпратено в Районен съд - Карлово на 01.11.2011 г.  

 

Пр. пр. № 2115/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Братоев. 

Делото е получено и разпределено на наблюдаващия прокурор от Районна 

прокуратура – Карлово на 08.04.2011 г. На 15.04.2011 г. е внесено в съда. 

 

Пр. пр. № 2242/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор 

Шекерова. Делото е получено и разпределено на наблюдаващия прокурор от 

Районна прокуратура – Карлово на 12.04.2011 г. На 19.04.2011 г. е внесено в 

Районен съд – Карлово. 

 

Пр. пр. № 424/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор 

Шекерова. Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 

10.05.2011 г. На 27.05.2011 г. е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание. 

 

 Пр. пр. № 819/2011 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор 

Николова. Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 

05.08.2011 г. С постановление за отделяне на материали от 30.08.2011 г. са 

отделени такива. На 31.08.2011 г. делото е внесено в съда с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание. 

 

Пр. пр. № 2525/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Радева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 25.05.2011 г. На 

26.05.2011 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 

 

Пр. пр. № 2320/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Радева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 22.03.2011 г. На 

24.03.2011 г. е внесено в съда с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 
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Пр. пр. № 2178/2010 г. по описа на РП – Карлово. Прокурор Радева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Карлово на 09.02.2011 г. На 

11.02.2011 г. е внесено в съда предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

При проверка на досъдебни производства, които са внесени в съда с 

обвинителен акт се установи, че в голяма част от случаите същите са 

приключили с освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност с 

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

/през 2010 г. -13 дела, през 2011 г. -12 дела/. По голямата част от тях 

основанията за приложението на чл.78а от НК са били известни на 

наблюдаващия прокурор  към момента на изготвяне на обвинителния акт: 

 

Пр. пр. № № 580/2010 г., 103/2010 г, 2346/2010 г.,  2056/2010 г.,  

2266/2009г., 293/2010 г., № 2331/2010 г., 1434/2009  г.  

 

През 2010 г. прокурорите от РП – Карлово са взели участие в 658 

съдебни заседания по 341 наказателни дела. През 2011 г. – 659 съдебни 

заседания  по 478 наказателни дела. 

 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

 

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2010 г. са приведени в изпълнение 198 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 201 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – 2. 

 

В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват не само 

присъдите, които подлежат на изпълнение, но и присъдите, по които 
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наложеното наказание лишаване от свобода е отложено на основание чл.66 

от НК. При преглед на книгата се установи липса на изрично отбелязване, 

че същата се проверява ежемесечно от прокурора.  

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Пр. № Р150/2011 г. по описа на РП – Карлово. С определение от 

27.06.2011г. съдът е одобрил споразумение по НОХД №379/2011г. На 

подсъдимия е наложено наказание „пробация” за срок от 3 години и 

„лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 години. С писмо от 

28.06.2011 г. на Районен съд - Карлово, получено на 15.07.2011 г. препис от 

определението е постъпил в Районна прокуратура – Карлово. С писмо от 

18.07.2011 г. е изпратен препис от протокола  на началника ОС „ИН” , сектор 

„Пробация” и на началник сектор „ПП” на ОД МВР – Пловдив за изпълнение 

на присъдата. На 26.07.2011 г. е получено писмо от ОС „ИН” - гр. Пловдив за 

привеждане на присъдата, с начална дата 22.07.2011 г. На 26.07.2011 г. 

Районна прокуратура – Карлово е уведомила Районен съд – Карлово. На 

28.07.2011 г. е получено писмо от ОД МВР - Пловдив, с което уведомяват за 

приведено в изпълнение наказание „ лишаване от право да управлява МПС”. 

С писмо от 28.07.2011 г. Районна прокуратура – Карлово  е уведомила 

Районен съд – Карлово. 

 

Пр. № Р47/2011 г. по описа на РП – Карлово. С определение от 

03.02.2011 г. съдът е одобрил споразумение по НОХД №598/2011г. На 

подсъдимия е наложено наказание „ЛОС” за срок от 4 м. и 3 м. „ЛОС” на 

основание чл.68 НК. С писмо от 22.02.2011г., на Районен съд – Карлово е 

изпратен препис от протоколното определение, получено на 01.03.2011 г. в 

Районна прокуратура – Карлово. С писмо от 02.03.2011 г. е изпратен препис 

от протокола на началника ОЗ „Охрана” - Пловдив за изпълнение на 

присъдата. На 15.03.2011 г. е получено писмо от ОЗ „Охрана” - гр. Пловдив 

за задържане на осъденото лице на 14.03.2011 г. На 17.03.2011 г. е получено 

писмо от Затвора –гр. Пловдив за привеждане на присъдата в изпълнение.На 

18.03.2011 г. РП – Карлово е уведомила РС – Асеновград за привеждане на 

определението в изпълнение. На 20.10.2011 г. е получено писмо от затвора, 

че осъденият е изтърпял присъдата на 14.10.2011 г. С писмо от 21.10.2011 г. 

Районна прокуратура - Карлово е уведомила Районен съд - Карлово, че 

наказанието е изтърпяно. 
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Пр. № Р234/2010 г. по описа на РП – Карлово. С присъда влязла в 

сила 12.11.2010 г. по НОХД №579/2010г. на подсъдимия е наложено 

наказание „Пробация” и „лишаване от право да управлява МПС”. С писмо от 

19.11.2010 г., на Районен съд – Карлово е изпратен препис от присъдата, 

получен на 20.11.2010 г. в Районна прокуратура – Карлово. С писмо от 

29.11.2010 г. е изпратен препис от присъдата на ОД МВР – Пловдив и ОС 

„ИН” - Пробация за изпълнение. На 22.12.2010 г. е получено писмо от 

ОС”ИН”, че е започнало изпълнение на наказанието на 07.12.2010 г. На 

23.12.2010 г. Районна прокуратура – Карлово е уведомила Районен съд - 

Карлово за привеждане на присъдата в изпълнение. На 26.04.2010 г. е 

получено писмо от ОДМВР – Пловдив, че присъдата е приведена в 

изпълнение на 12.04.2011г. и изтича на 12.10.2011г. С писмо от 27.04.2011г. 

Районна прокуратура - Карлово е уведомила Районен съд - Карлово за 

същото. 

 

Пр. № Р229/2010 г. по описа на РП – Карлово. С присъда влязла в 

сила на  12.11.2010 г. съдът е наложил на подсъдимия  наказание „ЛОС” за 

срок от 8 м. С писмо от 19.11.2010 г., на Районен съд – Карлово е изпратен 

препис от присъдата, получен на 26.11.2010 г. в Районна прокуратура – 

Карлово. С писмо от 29.11.2010 г. е изпратен препис от присъдата на 

началника ОЗ „Охрана” - Пловдив за изпълнение на присъдата. На 

11.12.2010г. е получено писмо от Затвора – гр. Пловдив за привеждане на 

присъдата в изпълнение, с начало 03.12.2010 г. На 14.12.2010 г. Районна 

прокуратура – Карлово е уведомила Районен съд – Карлово за привеждане на 

присъдата в изпълнение. С писмо от 14.10.2011 г.,  от Затвора – гр. 

Пазарджик са уведомили, че осъденият е изтърпял наказанието. С писмо от 

17.10.2011 г. Районна прокуратура - Карлово е уведомила Районен съд - 

Карлово, че наказанието е изтърпяно. 

 

Пр. № Р13/2011 г. по описа на РП – Карлово. С протоколно 

определение по НОХД 27/2011 г. от 20.01.2011 г. съдът е одобрил 

споразумение, с което е наложил наказание „ЛОС” за срок от 1 г.. С писмо от 

21.01.2011 г., на Районен съд – Карлово е изпратен препис от определението, 

получен на 27.01.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово. С писмо от 

28.01.2011 г. е изпратен препис от определението на началника ОЗ „Охрана” 

- Пловдив за изпълнение. На 10.02.2011 г. е получено писмо от Затвора – 

Пловдив за привеждане на определението в изпълнение, с начало 

02.02.2011г. На 15.02.2011 г. Районна прокуратура – Карлово е уведомила 

Районен съд – Карлово за привеждане на определението в изпълнение. С 

писмо от 23.03.2011 г. Затвора – гр. Пловдив е уведомил, че лицето е 
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приведено в затвора в гр. Пазарджик. На 07.02.2012 г. в Районна прокуратура 

- Карлово е получено писмо от Затвора - гр. Пазарджик, че осъденият е 

изтърпял наказанието. С писмо от 07.02.2012 г. Районна прокуратура - 

Карлово е уведомила Районен съд - Карлово, че наказанието е изтърпяно. 

 

Пр. № Р20/2011 г. по описа на РП – Карлово. С протоколно 

определение по НОХД 787/2010 г. от 27.01.2011 г. съдът е одобрил 

споразумение, с което е наложил наказание „ЛОС” за срок от 2 г. и 6 м. С 

писмо от 28.01.2011 г., на Районен съд – Карлово е изпратен препис от 

определението, получен на 01.02.2011 г. в Районна прокуратура – Карлово. С 

писмо от 02.02.2011 г. е изпратен препис от присъдата на началника ОЗ 

„Охрана” - Пловдив за изпълнение на присъдата. На 14.02.2011 г. е получено 

писмо от Затвора – Пловдив за привеждане на присъдата в изпълнение с 

начало 28.09.2010 г. На 15.02.2011 г. Районна прокуратура – Карлово е 

уведомила Районен съд– Карлово за привеждане на определението в 

изпълнение.  

 

Установи се, че през 2010 г. и част от 2011 г. влезлите в сила съдебни 

актове са изпращани от РС – Карлово в РП – Карлово с голямо забавяне. 

През 2011 г. този проблем е отстранен, като се спазва предвидения в чл. 

416, ал. 5 от НПК срок. Книгата за изпълнение на присъдите се води добре.  

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2010 г. прокурорите от РП – Карлово са взели участие  по 28 

граждански дела. Няма  предявени граждански искове. Няма обжалвани от 

прокурор съдебни решения по граждански дела. 

През 2011 г. прокурорите от РП – Карлово  са взели участие по 31 

граждански дела. Няма  предявени граждански искове. Обжалвани от 

прокурор съдебни решения по граждански дела - 2. 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят в съответствие с 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 
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администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

Отбелязванията в тях са пълни и точни.  

Преписките се разпределят относително равномерно по прокурори, 

като към всяка се прилага протокол за избор на наблюдаващ прокурори. 

Движението им  се отразява пълно и точно  във входящия дневник. 

Назначаването на проверки по преписки през 2010 г. и началото на 

2011 г. в РП – Карлово се е извършвало съгласно действалото тогава 

Указание 281/2006 г. на главния прокурор на Република България, а от март 

2011г. съгласно Инструкция 89/2011 г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

Преписките в Районна прокуратура – Карлово се решават от 

прокурорите в установения срок. 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Пловдив по 

компетентност.  

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу известен и 

неизвестен извършител, след приключване на разследването и постъпване 

на делото в прокуратурата са в законоустановения срок.  

Установи се, че досъдебните производства срещу известен 

извършител се спират при наличие на предвидените в НПК основания.В 

постановлението се посочва номера на телеграмата, с която лицето е 

обявено за ОДИ.Наблюдаващите прокурори изискват информация от 

органите на МВР за резултатите от проведените оперативно – 

издирвателни мероприятия. По спрените досъдебните производства се 

изготвят и прилагат календарно-оперативен план.  

Постановленията за спиране на наказателното производство се 

изпращат на адресатите с обикновена поща, освен ако наблюдаващият 

прокурор е указал да се изпратят с обратна разписка. По част от 

проверените досъдебни производства, по които наказателното 

производство е спряно срещу известен извършител не е указано препис от 

постановлението да се изпрати на лицата,  посочени в чл.244, ал.3 от НПК. 

Установи се, че  след  възобновяване на наказателното производство, 

наблюдаващите прокурори искат удължаване на срока за разследване, 

съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на главния прокурор на 

Република България. 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се 

изпращат с обратна разписка, но не във всички случаи /за престъпления по 

чл.127 от НК не се изпращат/. 
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Прокурорите от Районна прокуратура - Карлово изготвят 

обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от 

НПК срок. Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 

обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

При проверка на досъдебни производства, които са внесени в съда с 

обвинителен акт се установи, че в голяма част от случаите същите са 

приключили с освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност с 

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

голямата част от тях основанията за приложението на чл.78а от НК са 

били известни на наблюдаващия прокурор  към момента на изготвяне на 

обвинителния акт. 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда със споразумение, както и по 

внесените с постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание, са в 

предвидения в НПК  срок. 

 В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват не само 

присъдите, които подлежат на изпълнение, но и присъдите, по които 

наложеното наказание лишаване от свобода е отложено на основание чл.66 

от НК. При преглед на същата се установи липса на изрично отбелязване за  

ежемесечна проверка от прокурора.  

Установи се, че движението по присъдните преписки е отразено 

пълно и точно във водената книга През 2010 г. и част от 2011 г. влезлите в 

сила съдебни актове са изпращани от РС – Карлово в РП – Карлово с голямо 

забавяне. През 2011 г. този проблем е отстранен, като се спазва 

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

 

 

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

необходимо да даде следните 

    

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство  да се изпращат на всички лица, посочени в чл.244, ал. 3 и 

чл.243, ал.3 от НПК по пощата с обратна разписка или да им се връчват 

по друг начин, чрез който да може да се удостовери датата на 

получаване.  
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2. Прокурорите от РП – Карлово преди внасяне дела в съда да 

преценяват наличие на условията за прилагане на императивната 

разпоредба на чл.78а от НК.  

 

3. Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно 

Указания И № И-30/05.03.2009 г. за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и 

определения на съда,  при спазване разпоредбата на чл. 52. Прокурорът, 

определен да привежда присъдите в изпълнение и да осъществява 

надзор, ежемесечно да проверява книгата за изпълнение на присъдите и 

азбучника за осъдени лица, като отбелязва датата на проверката и при 

необходимост да прави констатации за допуснати пропуски и грешки, 

както и да дава разпореждане за тяхното отстраняване – чл.60 от 

Указанията.  

 

 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния 

ръководител – районен прокурор на РП – Карлово за изпълнение 

препоръките.  

 

Административният ръководител – районен прокурор на РП – 

Карлово да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – 

Карлово с резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител 

на РП- Карлово да предприеме в едномесечен срок от получаване на 

настоящия Акт необходимите действия от негова компетентност за 

изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ 

в двумесечен срок уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

Копие от Акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив. 
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Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив. 

 

 

                     

        ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

1.  Заповед № ПП-01-32/20.04.2012 г. и Заповед № ПП-01-

32/25.04.2012г.на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2010 г. и 2011 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2010 г. и 2011 г.  

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2010 г. и 2011 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2010 г. и 

2011г. 

6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 


