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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

 

      ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА    

ПЛОВДИВСКИ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА 

В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО 

 

извършена за периода от 05.10.09 г.  до 07.10.09 г. 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и заповед № 271/29.09.2009г. 

на Главния инспектор. 

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. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Иинспектората към ВСС обща методология за извършване на 

планови проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишния  отчетен доклад за 2008г. и отчетния доклад за 

първото шестмесечие на 2009г. на Окръжна прокуратура-Хасково, 

изискване и предоставяне от ОП-Хасково на 4 бр. 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 2008г и първото 

шестмесечие на 2009г., както и отразяват индивидуалната натовареност на 
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прокурорите за същия период. Справките съдържат информация за 

основните показатели, по които ще бъде извършена проверката. 

Получените материали бяха задълбочено проучени и анализирани от 

проверяващия екип, определен в заповедта на Главния инспектор. 

 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност 

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

 

1. Щатна осигуреност. 

 

За 2008 г. ОП – Хасково има 9 щатни бройки за прокурори, от тях 

работили през година 8 прокурора. Незаети щатни бройки - 1. 

Служителите са 17 по щат, като има 1 незаета щатна бройка. 

 

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

 

В деловодството на ОП – Хасково се водят регистри и дневници, 

съответстващи на действащата номенклатура на делата и преписките на 

основание ПОДАПРБ.  

В регистратурата за класифицирана информация се водят дневници и 

регистри в съответствие със специалните изисквания на ЗЗКИ. 

По преценка на административния ръководител се водят следните 

помощни книги: книга към регистъра за следствени дела; контролна книга 

към регистъра за дознания; книга за срочност на приключване на 

следствените дела и дознания; книга за възложени проверки; дневник за 

получени ревизионни проверки и актове от ТД на НАП. 

Всички дневници и регистри се водят на хартиен носител, като 

успоредно с това всички данни от тях се въвеждат в поддържаната в 

Прокуратурата на РБ унифицирана информационна система./УИС/ 

Проверката установи, че данните във всички книги и дневници се 

записват редовно и коректно. В ОП – Хасково няма разносна книга на 

прокурорите, а има собствен програмен продукт, който отразява решените 

и останалите за решаване преписки, както и при кой прокурор се намират. 

Установи се, че в дневника на спрени досъдебни производства срещу 

известен извършител, както и в дневника на спрените досъдебни 

производства срещу неизвестен извършител не винаги се попълва графа 

„давностен срок”. В книгата за предварителни проверки не навсякъде е 

попълнена графа „ резултат”. 

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен 

служител. Същата се проверява и заверява редовно от административния 

ръководител на ОП - Хасково. 
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Указания, разпореждания и други от висшестоящи прокуратури и 

други органи, се завеждат в отделен входящ регистър, в който се отразяват 

и предприетите действия по дадените указания и разпореждания. 

В ОП – Хасково се води електронен регистър за дела с предмет 

престъпления срещу финансовата система на Европейския съюз. До 25-то 

число на всеки месец постъпва информация от РП за този тип дела, като 

ежемесечно информацията се препраща в АП – Пловдив, където се 

осъществява наблюдение от прокурор Пенка Богданова. На проверяващият 

екип е предоставено извлечение от този регистър за времето от 

27.08.2009г. до 27.09.2009г. от прегледа, на което се установи, че се 

вписват всички данни по определените графи. 

 

На случаен принцип бе проверена : 

 

Пр. пр. 45/2009г. по описа на ОП – Хасково. Наблюдаващ прокурор 

е зам. районен прокурор Катранджиева. На 21.08.2009г. е постановено 

образуване на досъдебно производство срещу И. Д. Д. по чл.248а, ал.2 от 

НК. В постановлението за образуване са дадени подробни указания до 

разследващия орган, както и е разпоредено да се уведоми АП – Пловдив. 

ДП 69/2009г по описа на РП – Харманли е взето на специален надзор в АП 

– Пловдив. Изпратени се копия от постановлението за образуване до АП и 

ВКП – „Отдел осми”. На 29.09.2009г. е изготвено предложение за 

удължаване срока на разследване, като е представена подробна справка, 

относно хода на разследването и календарно оперативен план на ПСД по 

разследването. 

 

3.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

От 2009г. в ОП – Хасково е заведена книга за веществените 

доказателства за вписванията, в която отговаря административния 

секретар. В отделна описна книга се отразява приемането и предаването на 

ВД. Веществените доказателства се съхраняват в архива на ОП- Хасково. 

/ОП и РП – Хасково ползват обща стая за архив/, като  се подреждат на 

определени рафтове. 

На проверяващия екип на ИВВС бяха предоставени заповеди на 

административния ръководител –№№ ОП -6/24.03.2007г. и ОП – 

6/24.03.2008г., относно съставяне на комисия за инвентаризация на 

веществени доказателства. 

 

4.Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

През 2008г. в ОП – Хасково се използват информационните системи 

на „Апис” и „Сиела”. 
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През проверявания период продължава използването на УИС на 

прокуратурата, като със заповеди на административния ръководител е 

направена съответната организация на работата. В УИС се въвеждат 

всички актове на прокурорите, постановени по отделните преписки. 

 

Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания , анализи и др./. Тази дейност в ОП – 

Хасково е съобразена с изискванията на ВКП, като в определените срокове 

се изготвят :  

- Годишни отчетни доклади, отчети за дейността на прокуратурата 

за всяко тримесечие, шестмесечие, деветмесечие;  

- Ежемесечни справки за мониторинг на дела, образувани за някои 

категории тежки престъпления и такива с висок обществен 

интерес; 

- Ежемесечно, справка за делата, взети на специален надзор – 

решение на ВСС по Протокол № 39/2008г. и заповед на Главния 

прокурор № 3202 /2008г. 

          Със заповед на административния ръководител е организирано 

изготвянето на всички справки и анализи, искани от горестоящите 

прокуратури. 

 

5.Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата 

 

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на случаен 

принцип чрез програмния продукт „Law Choice”. С оглед необходимостта 

от подобряване организацията на работа по отношение натовареността на 

прокурорите от ОП –Хасково при работа с програмния продукт на ВСС за 

„случайния принцип” на разпределение на преписките, всички 

последващи промени се осъществяват с изрична заповед на 

административния ръководител. 

 

6.Заповеди и разпореждания : 

 

През 2008г. административният ръководител на ОП – Хасково е 

издал 21 бр. заповеди по организацията на дейността на прокуратурата и 7 

разпореждания. Същите се съхраняват в отделна папка, като всеки един от 

прокурорите и съдебните служители се запознава с тях срещу подпис. 

 

През 2008г. Окръжна прокуратура – Хасково е извършила планирани 

комплексни годишни ревизии на Районните прокуратури от Хасковския 

съдебен район. Със заповед № ОП -14/09.04.2009г. на Административния 

ръководител – Окръжен прокурор на ОП – Хасково, е определен реда, 
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сроковете и показателите, по които следва да бъдат извършвани 

комплексните ревизии.  

От АП – Пловдив е извършена планирана комплексна ревизия на ОП 

– Хасково. Ревизионният акт бе предоставен на проверяващия екип на 

ИВВС. Със заповед АП № 26/20.05.2009г. на Апелативния прокурор - 

Андрея Атанасов са разпоредени конкретни мерки и препоръки за 

подобряване на организацията на работа във връзка с извършената годишна 

ревизия на ОП – Хасково. Видно от справка № НДП -79/31.07.2009г. на 

Административен ръководител – Окръжен прокурор на ОП –Хасково 

цитираното по –горе разпореждане на АП – Пловдив е изпълнено. 

 Окръжният прокурор на ОП – Хасково е въвел приемен ден за 

граждани /всяка сряда от 10.00ч. /, като приемът се осъществява докато 

има чакащи граждани.  

 Графикът на дежурствата на прокурорите се изготвя до 18-то число 

на предходния месец, като дежурството на всеки един прокурор 

продължава по една седмица. 

 Със заповед ОП -23/19.11.2007г. на Административния ръководител 

– Окръжен прокурор на ОП –Хасково, е въведено пряко разпределение на 

дейностите на служителите от администрацията на ОП –Хасково. С 

посочената заповед на всеки съдебен служител е възложено извън 

основните трудови задължения съгласно длъжностна характеристика, да 

осъществява определени функции в конкретен  сектор. По този ред, 

административната дейност в ОП –Хасково е строго разпределена между 

служителите, като всеки един от тях отговаря персонално за изпълнение 

на възложените му задачи. 

  

          Със заповед № ОП -17/05.06.2009г. в изпълнение на Разпореждане И 

-156/07.05.2009г. на Главния прокурор на РБългария е определено 

специализирано звено от прокурори във Хасковски съдебен район за 

работа по преписки и дела, водени за деяния, извършени от служители на 

МВР, ДАНС, ГД „Охрана” и ГД „ Изпълнение на наказанията” при МП.  

  

През 2008г. административния ръководител е издал две заповеди по 

чл.327 от ЗСВ за обръщане на внимание на Павел Жеков – прокурор при 

ОП – Хасково и на Иван Стоянов – административен ръководител на РП – 

Хасково. 

 

Забележка: Към доклада е приложена подробна справка № 1, 

изготвена от ОП – Хасково, относно организацията на 

административната дейност. 
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ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

  

През 2008г. прокурорите са наблюдавали общо 1626бр. преписки, от 

тях новообразувани 1586бр., образувани в предходни години 40бр. Общо 

решени 1957бр. преписки, от тях откази да се образува досъдебно 

производство 69бр., от които обжалвани общо 10, от тях 5 потвърдени и 5 

отменени, необжалвани 59бр.Образувани досъдебни производства 76бр., 

изпратени по компетентност 91бр. Останали нерешени преписки от 

образуваните през проверявания период 44бр., като нерешени в тримесечен 

срок с разрешение на административния ръководител са 43бр., нерешени в 

шестмесечен срок с разрешение на Главния прокурор -1 бр. През 2008г. са 

останали нерешени 3 бр. преписки, образувани в предходни години: 

 

- Пр. 1659/2006г.образувана на 14.08.2006г. Наблюдаващ прокурор 

П. Мидов. Проверката е възложена на ОД МВР – Хасково. Причината за 

липса на окончателно произнасяне е фактическа и правна сложност на 

преписката. 

- Пр.пр. 2136/2007г. е образувана на 09.07.2007г. Наблюдаващ 

прокурор П. Жеков. Проверката е възложена на ОД МВР – Хасково. 

Причината за липса на окончателно произнасяне е фактическа и правна 

сложност на преписката. 

- Пр.пр. 1906/2007г. е образувана на 13.07.2007г. Наблюдаващ 

прокурор П. Жеков. Проверката е възложена на ОД МВР – Хасково. 

Причината за липса на окончателно произнасяне е фактическа и правна 

сложност на преписката. 

 

В ОП – Хасково няма преписки на специален надзор за 2008г. 

 

1.Проверка на преписки, по които е постановен отказ от 

образуване на ДП.  

  

На случаен принцип са проверени следните преписки: 

 

Пр.пр. вх. № 3913/2007г. е образувана на 11.12.2007г. по повод 

изпратена от РПУ – Ивайловград справка за извършена проверка по ЗМ 

139/2007г. Разпределена е на прокурор Жеков. С писмо от 02.01.2007г. ОП – 

Хасково е върнала материалите в РПУ – Ивайловград за доокомплектоване. 

С писмо от 28.01.2008г. преписката е изпратена от РПУ –Ивайловград. 

Същата е заведена в ОП – Хасково на 01.02.2008г. С постановление от 

07.02.2008г. прокурор Жеков е отказал да образува досъдебно 

производство. Постановлението е мотивирано. В същото е указано препис 

от него да бъде изпратено на наследниците  на починалия. 
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Пр.пр. вх. № 819/2009г. е образувана  по повод изпратена от АП – 

Пловдив жалба срещу действия на митнически служител. С постановление 

от 29.05.2009г. – Николай Николов – прокурор при ОП – Хасково е 

възложил на ОД МВР – БОП – Хасково извършването на проверка с оглед 

престъпление по чл.282, ал.1 от НК. В  постановлението са дадени 

конкретни указания за изпълнение и срок за извършване на проверката от 

20 дни. С писмо от 17.06.2009г. ОД МВР е изпратило справка от 

извършената проверка на 17.06.2009г. Справката е заведена в ОП – Хасково 

на 18.06.2009г. С постановление от 22.06.2009г. прокурор Николай Николов 

на основание чл.213, ал.1, т.1 от НПК е отказал да образува досъдебно 

производство и е прекратил преписката. Препис от постановлението е 

указано да бъде изпратено на жалбоподателя. 

 

Пр.Пр. № 44 /2009г. е образувана по повод изпратени по 

компетентност / във връзка с измененията на чл.396, ал.1 от НПК/ 

материали от извършена предварителна проврека  по преписка № 

2170/2008г. по описа на ВОП – Пловдив във връзка с изпратени материали 

от проведено дисциплинарно производство от ОД МВР – Хасково срещу 

полицейски служители. С постановление от 16.02.2009г.  Павел Йорданов 

Жеков – прокурор при ОП – Хасково е възложил на звено „Вътрешна 

сигурност” на МВР извършване на допълнителна проверка. В 

постановлението са дадени конкретни указания за изпълнение и срок за 

извършването й от 30 дни. Преписката е получена в ОД МВР – Хасково на 

27.02.2009г. С писмо от 24.03.2009г. на Дирекция „Вътрешна сигурност” 

ОД МВР – Хасково е поискано срокът за извършване на проверката по 

преписката да бъде продължен. С резолюция от 31.03.2009г. срокът за 

извършване на проверката е продължен с 30 дни, считано от 27.03.2009г. С 

писмо от 25.05.2009г. Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР е изпратила 

материалите по преписката ведно със справка от извършената проверка. 

Преписката е входирана в ОП  - Хасково на 29.05.2009г. С постановление от 

25.06.2009г. прокурор Жеков, на основание чл.213, ал.1 от НПК, е отказал 

да образува досъдебно производство. Постановлението е мотивирано. 

Копие от същото е изпратено на ОД МВР за сведение. 

 

Пр. Пр. № 1070/2009г. е образувана по повод постъпила жалба в ОП 

– Хасково. С писмо от 01.07.2009г. прокурор Н. Николов е възложил на 

РПУ – Димитровград проверка. В писмото е посочено да се снемат писмени 

обяснения от жалбоподателя и от евентуални свидетели. Даден е срок за 

извършване на проверката от 30 дни. С писмо от 13.07.2009г. РПУ – 

Димитровград е изпратило материалите с извършната проверка  ведно с 

докладна записка. Същите са заведени в ОП – Хасково на 16.07.2009г. С 

постановление от 20.07.2008г. прокурор Николай Николов на основание чл. 
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21, ал.1, т.1 от НПК е отказал да образува досъдебно производство. 

Постановлението е мотивирано. Указано е препис от същото да бъде 

изпратен на жалбоподателя с оглед възможността му да го обжалва пред 

АП – Пловдив. 

 

Пр. Пр. № 3003/2007г. е образувана по повод извършена проверка  от 

ОДП – Хасково по анонимен сигнал за извършени закононарушения от 

кмета на с. В., заведена в ОП Хасково на 07.01.2008г. С резолюция от 

същата дата преписката е разпределена на прокурор Славова. С 

постановление от 01.02.2008г. прокурор Дарина Славова на основание 

чл.213, ал.2 от НПК  е отказала да образува досъдебно производство. 

Постановлението е мотивирано. Препис от същото е указано да бъде 

изпратен на Кмета на с. В. за сведение.  

 

Пр.пр. № 1096/2009г. е образувана на 06.07.2009г по повод 

извършена проврека от ОД МВР – Хасково, изпратена първоначално с 

писмо от 22.06.2009г. до РП – Хасково. С постановление от 22.07.2009г. 

прокурор Мидов,  на основание чл.213, ал.1 от НПК, е отказал да образува 

досъдебно производство. Постановлението е мотивирано. Препис от същото 

е изпратен на подателя на сигнала. 

 

Пр. Пр. № 1900/2008г. е образувана на 10.10.2008г. по повод 

изпратена от ОД МВР – Хасково справка от извършена проверка. С 

резолюция от същата дата преписката е разпределена на прокурор Мидов.  

С постановление от 07.11.2008г. прокурор Петър Мидов на основание 

чл.213 от НПК е отказал да образува досъдебно производство. 

 

Пр.пр. № 1989/2008г. е образувана по повод постъпил сигнал в ОП – 

Хасково на 24.10.2008г. С резолюция от същата дата преписката е 

разпределена на прокурор Попов. С постановление от 10.11.2008г е 

възложено на ОДП – Хасково да извърши проверка по сигнала. В 

постановлението са дадени указания и срок за извършването й от 20 дни. С 

писмо от 22.12.2008г. РПУ – Свиленград е изпратило преписката с 

материалите от извършената проврека. Същите са заведени в ОП – Хасково 

на 05.01.2009г. С постановление от 06.01.2009г. на основание чл.213, ал.1, 

вр.чл.24, ал.1,т.1 от НПК прокурор Антон Попов е отказал да образува 

досъдебно производство. Указано е препис от постановлението да бъде 

изпратен на молителя. 

 

Пр.пр. 1364/2008г. е образувана на 13.06.2008г. по повод подаден 

сигнал до ОП – Хасково от ГДИН ,сектор „Арести” – гр. Хасково. С 

постановление от 20.06.2008г. Емилия Генова – прокурор при ОП – Хасково 

е възложила на ОДП – Хасково извършване на проверка. В 
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постановлението са дадени указания и срок за извършване на проверката от 

пет дни. С писмо от 14.07.2008г.  ОДП – Хасково е изпратило преписката 

ведно с материалите от извършената проверка. Същите са заведени в ОП – 

Хасково на 15.07.2008г. С постановление от 23.07.2008г. на основание 

чл.213, ал.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК  прокурор Генова е отказала да 

образува досъдебно производство. Постановлението е мотивирано. Препис 

от същото е изпратен на заинтересованото лице. 

 

Пр.пр. № 161/2009г. е образувана в ОП – Хасково на 03.02.2009г. по 

повод постъпила справка с извършена проверка от ОД МВР – Хасково. С 

резолюция от същата дата преписката е разпределена на прокурор Емилия 

Генова. С  постановление от 05.02.2009г. на основание чл.213, вр.чл.24, 

ал.1, т.1 от НПК прокурор Емилия  Генова е отказала да образува досъдебно 

производство. Постановлението е мотивирано. Препис от същото е 

изпратен на заинтересованото лице. 

 

Пр.пр. № 1738/2008г. На 17.07.2008г. от ОДП – Хасково в РП – 

Хасково е изпратена справка относно извършена проверка. С 

постановление Гроздан Грозев – прокурор при РП - Хасково  е възложил на 

ОДП – Хасково извършване на допълнителна проверка. Дадени са 

конкретни указания и срок за извършване на проверката от десет дни. С 

писмо от 09.09.2008г. преписката е изпратена от ОДП – Хасково  в  РП – 

Хасково. С писмо от 10.09.2008г. РП – Хасково е изпратила преписката в 

ОП – Хасково по компетентност, с оглед данни за престъпление по чл.301, 

ал.1 от НК. Преписката е образувана в ОП – Хасково на 11.09.2008г. С 

резолюция от същата дата е разпределена на Зам.Окр.прокурор Ел. 

Катранджиева. С постановление от 12.09.2008г. прокурор Катранджиева е 

отказала да образува досъдебно производство и е прекратила преписката. В 

постановлението е указано препис от същото да бъде изпратен на 

жалбоподателката. 

 

Пр.пр. №1324/2009г. С постановление от 03.08.2009г. Ел. 

Катранджиева – Зам. Окр. Прокурор при ОП – Хасково е възложила на 

ОДП – Хасково извършване на проверка. В постановлението са дадени 

конкретни указания. Определен е срок за извършване на проверката от 30 

дни. С писмо от 11.08.2008г. ОДП – Хасково е изпратила материалите по 

преписката, ведно със справка от извършената проверка. Същите са 

постъпили в ОП – Хасково на 15.09.2009г. С постановление от 16.09.2009г. 

Зм.Окр.прокурор Ел. Катранджиева на основание чл.213, ал.1 от НПК е 

отказала да образува досъдебно производство. Постановлението е 

мотивирано, като в него е указано препис от същото да бъде изпратен на 

молителя. 
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Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се 

изпращат на жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на 

прокурора, с обикновена поща.  

  

2.Движение и продължаване на срока на извършване на 

проверките. 

 

На случаен принцип са проверени следните преписки: 

 

          Пр.пр. № 1154/2008г. по описа на ОП – гр. Хасково. Преписката е 

заведена в ОП – Хасково  на 27.06.2008г. във връзка със справка,  получена 

от ДАНС ТО – Хасково. С разпореждане от 01.07.2008г. Павел Жеков - . 

прокурор при Окръжна прокуратура е възложил на ОДП – Хасково 

извършването на проверка. Дадени са конкретни указания за изпълнение и 

срок за извършване на проверката от 30 дни. На 21.07.2008г. от ОДП – 

Хасково е направено искане за продължаване срока на проверката с 

тридесет дни. Искането е получено в Окръжна прокуратура – Хасково на 

30.07.2008г. С писмо от същата дата срокът на проверката е продължен с 

тридесет дни. На 08.10.2008г. ОДП – Хасково е изпратило материалите с 

извършената проверка. Същите са получени в ОП- Хасково на 09.10.2008г. 

С писмо от 17.10.2008г. преписката е изпратена по компетентност в РП – 

Свиленград. 

  

 Пр.пр.  № 1177/2008г. С постановление от 07.07.2008г. Павел Жеков 

– прокурор при Окръжна прокуратура е възложил на ОДП – гр. Хасково 

извършването на проверка с оглед данни за извършено престъпление по 

чл. 115 от НК. Дадени са конкретни указания и срок за извършване на 

проверката от 30 дни. На същата дата преписката е изпратена в ОДП – 

Хасково за изпълнение. На 04.08.2008г. преписката, ведно със справка от 

извършената проверка е изпратена в ОП – Хасково. С постановление от 

06.08.2008г. Антон Попов – прокурор при ОП – Хасково е образувал 

досъдебно производство срещу НИ по чл.115 от НК. В постановлението са 

дадени конкретни указания за изпълнение. Срок за разследване 2 месеца. 

Разследването е възложено на ОСлС – Хасково. На 16.09.2008г. 

разследващият орган е изготвил становище относно  удължаване на срока 

за разследване с два месеца, считано от 06.10.2008г. С писмо от 

26.09.2008г. АП – Пловдив е продължила срока за разследване по 

досъдебното производство с два месеца. На 21.11.2008г. е изготвено 

становище от разследващия орган за продължаване срока за разследване по 

делото с нови два месеца, считано от 06.12.2008г. С писмо от 

26.11.2008г.на АП – Пловдив срокът за разследване е бил продължен с още 

два месеца. На 23.11.2009г. от водещия разследването е изготвено ново 

становище до ОП – Хасково за продължаване на срока за разследване с 
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още два месеца, считано от 06.02.2009г. С писмо от 12.02.2009г. ВКП на 

основание чл.234, ал.3 от НПК е удължила срока за разследване с два 

месеца. На 03.04.2009г. досъдебното производство е изпратено в ОП – 

Хасково с мнение за прекратяване на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

Същото е получено в ОП – Хасково на 06.04.2009г. С постановление от 

11.05.2009г. Н. Николов – прокурор при ОП – Хасково на основание 

чл.243, ал.1, т.1 от НПК е прекратил наказателното производство. В 

постановлението е указано преписи от същото да бъдат изпратени на 

наследниците, с оглед възможността им да бъде обжалвано 

постановлението пред ОС – Хасково. Преписите от постановлението са 

изпратени по пощата, за което има приложено известие за доставка. 

Пр.пр. № 1170/ 2008г.  С постановление от 02.07.2008г. Петър 

Мидов – прокурор в ОП – Хасково е възложил на ОДП – Хасково 

извършването на проверка с оглед установяване на данни за извършени 

престъпления по чл.282 и чл.301 от НК.В постановлението не е посочен 

срок за извършване на проверката. С писмо от 24.11.2008г. от ОДП – 

Хасково е изпратена справка ведно с материалите от извършената 

проверка. На 25.11.2008г. преписката е входирана в ОП- Хасково. В 

наблюдателното производство няма данни в периода 25.11.2008г. -

14.03.2009г. да се е осъществило движение по делото . С постановление 

от 14.03.2009г. прокурор Петър Мидов е образувал наказателно 

производство срещу ИИ за  престъпление по чл.282, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от 

НК. В постановлението са дадени указания за изпълнение. Не е посочен 

срок за провеждане на разследването. С постановление от същата дата от  

преписката са отделени материали, касаещи нарушения на служебни 

задължения на бивш служител УПТР, които да се регистрират под нов 

номер  и да се докладват с оглед възлагане на допълнителна проверка по 

тях. На 28.04.2009г. от разследващия орган при ОДП – Хасково е 

направено предложение за продължаване на срока за разследване  с два 

месеца, считано от 14.05.2009г. Предложението е  заведено в ОП – Хасково 

на 07.05. 2009г. На 11.05.2009г. прокурор Петър Мидов е направил искане 

до АП – Пловдив за удължаване срока за разследване по досъдебното 

производство с 4 месеца на основание чл.234, ал.3 от НПК. С писмо от 

15.05.2009г. АП – Пловдив е продължила срока за разследване по 

досъдебното производство с 90 дни, считано от 14.05.2009г. На 

24.07.2009г. от водещия разследването е направено предложение за 

продължаване на срока за разследване по досъдебното производство с още 

един месец. С писмо от 30.07.2009г. ОП – Хасково е уведомила ОДП – 

Хасково за това, че направеното предложение за продължаване на срока за 

разследване не е основателно, тъй като липсва конкретност относно 

предстоящите действия по разследването. Указано е разследването до бъде 

приключено. С писмо от 05.08.2009г. на ОДП – Хасково досъдебното 

производство е изпратено в ОП – Хасково със заключително 
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постановление за спиране на наказателното производство на основание 

чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Същото е входирано в ОП – Хасково на 

10.08.2009г. На същата дата с резолюция е разпределено на прокурор 

Мидов. До момента на проверката от екипа на ИВСС в ОП-Хасково / 

06.10.2009г./ няма постановен прокурорски акт по досъдебното 

производство. След допълнително  направена справка по телефона, със 

съдействие на административния секретар на ОП –Хасково, М. А. бе 

установено, че  прокурор Мидов се е произнесъл по преписката на 

29.10.2009г. с постановление за спиране на наказателното производство. 

Установи се също така, че на 10.08.2009г., когато преписката  е била 

разпределена за решаване от окръжния прокурор на прокурор Мидов, 

същият  вече е  бил в платен годишен отпуск. 

 

При проверката на преписките на случаен принцип се установи, че 

има случаи, в които в постановлението за възлагане на проверка, 

наблюдаващият прокурор не определя срок за извършването й. Не се 

упражнява контрол върху органа, комуто е възложено извършването на 

проверката за своевременното й приключване. При продължаване на 

срока за извършване на проверката, предложението се прави след 

изтичането му и разрешението за продължаването му се дава със задна 

дата, като по този начин се санира просрочието. В заключение,  не се 

изпълнява стриктно Указание № 281/08 12.2006г. на Главния прокурор на 

РБългария. 

 

3. Проверка на образуването и движението на инстанционните 

преписки в ОП - Хасково 

 

През 2008г. в ОП – Хасково е имало 208 бр. инстанционни преписки. 

Инстанционни решения на АП – Пловдив по преписки на ОП общо 80 

бр., от тях отменени 29, потвърдени 51бр. 

Инстанционни решения на ОП – Хасково по преписки на РП общо 

128бр., от тях отменени 42бр., потвърдени 86бр. 

Няма инстанционни преписки нерешени в едномесечен срок. 

 

Пр.пр. № 1754/2009г. е образувана на 26.09.2009г. по жалба срещу 

постановление по изпълнителна преписка № Р 104/2009г. изпратена от РП – 

Хасково на 24.09.2009г. С постановление от 26.09.2009г. Дарина Славова – 

прокурор при ОП – Хасково е потвърдила постановлението на РП – 

Хасково, с което е отказано приспадането на предварителното задържане по 

ДП 366/2006г. и ДП 640/2005г. по описа на РУ МВР Несебър. 

 

Пр.пр. № 182/2008г. е образувана на 18.01.2008г. по повод 

препратена от РП – Харманли жалба и преписка № 998/2007г.срещу 
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постановление за отказ да се образува досъдебно производство. С 

постановление от 21.01.2008г. прокурор Румен Сираков е потвърдил 

постановлението на РП – Харманли, с което е отказано образуването на 

досъдебно производство по тяхна преписка. На 08.02.2008г. ОП – Хасково с 

писмо е изискала пр.пр. № 998/2007г. на РП – Харманли във връзка с 

постъпила жалба срещу постановление на ОП – Хасково. На 12.02.2008г. 

преписката е изпратена. С писмо от 15.02.2008г. преписката № 998/2007г. 

на РП – Харманли  и преписка № 182/2008г. на ОП – Хасково са изпратени 

по компетентност в АП – Пловдив. С постановление от 19.02.2008г. АП – 

Пловдив е потвърдила постановлението на ОП – Хасково по преписка № 

182/2008г. като обосновано и правилно. 

 

Пр.пр. № 1284/2009г. е образувана на 27.07.2009г. по повод 

изпратени материали по преписка № 159/2009г. на РП – Свилинград и 

жалба по повод прекратяване на преписката с резолюция от 13.07.2009г. С 

постановление от 27.07.2009г. Антон Попов – прокурор при ОП – Хасково  

е отменил резолюцията на РП – Свиленград, с която е отказано съдействие 

на жалбоподателите и е разпоредил да бъде внесено искане в РС – 

Свиленград по смисъла на чл.75, ал.2, вр.ал.1, т.2 от СК. 

 

Пр.пр. 191/2008г. е образувана на 21.01.2008г. по повод препратена 

от РП – Хасково жалба срещу постановление за отказ да се образува 

наказателно производство ведно с преписка № 2431/2007г. по описа на РП – 

Хасково. С постановление от 24.01.2008г. прокурор Румен Сираков е 

отменил постановлението за отказ да се образува ДП и е разпоредил 

образуване на ДП за престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр.чл.130, ал.1, вр. 

чл.20, ал.2 от НК. 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от ОП – 

Хасково Справка № 2 по организацията на образуването и движението 

на преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на 

прокурорите. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП – Хасково, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 

 

През 2008г. в ОП – Хасково са наблюдавани 580 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 344, 

образувани в предходни години 236. За образуваните в предходни години, 

наблюдавани през 2008г., е изготвена подробна справка, която включва 

номера на ДП, дата на образуване, наблюдаващ прокурор, разрешените 

срокове съобразно чл.234 от НПК и резултат. През първото шестмесечие 



 14 

на 2009г. са наблюдавани общо 350 досъдебни производства, от които 165 

са образувани през проверявания период и 185 са образувани в предходни 

години. За образуваните в предходни години, наблюдавани през 2009г., е 

изготвена подробна справка, която включва номера на ДП, дата на 

образуване, наблюдаващ прокурор, разрешените срокове съобразно чл.234 

от НПК и резултат. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр. 2150/2006г. Наблюдаващ прокурор Славова.  

Пр. пр.1588/2001г. Наблюдаващ прокурор Жеков;  

Пр.пр. 1218/2006г. Наблюдаващ прокурор Петров.  

Не бяха установени допуснати нарушения по движението и 

спирането на тези дела. Спазени са указанията на ВКП за спиране на 

делата. 

По пр.пр.2719/2007г. на 30.01.2009г. е постановено спиране на 

наказателното производство за издирване на известен извършител. До 

датата на проверката от ИВСС няма изпращани писма до 

разследващия орган, както и не е постъпвала информация от този 

орган за наличие на основание за възобновяване на делото, съобразно 

Указанията на ВКП, приложими при спиране на наказателните 

производства. 

 

През 2008г. са приключени досъдебни производства от разследващ 

орган 437бр. и решени от прокурор 465бр.  

Няма неприключени ДП от разследващ орган в сроковете по чл.234 

от НПК.  

Няма нерешени ДП от наблюдаващия прокурор над един месец. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК. 

 

За проверявания период общият брой на тези ДП е 30, от които 29 

ДП са изпратени на разследващ орган и по 1 ДП прокурорът е извършил 

необходимите действия. 

 

През 2008г. в ОП – Хасково няма образувани бързи и незабавни 

производства. 

 

Спрените наказателни производства в ОП – Хасково през 2008г. 

са общо 77бр., от които спрени срещу неизвестен извършител са 40бр., а 

спрени срещу известен извършител са 37бр.ДП. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 
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Спрени срещу неизвестен извършител: 

 

Пр.№1995/2003г. наблюдаващ прокурор  Н.Николов. Постановление за 

образуване на предварително следствие от 18.11.2003г. срещу Н.И.  за 

престъпление по  чл.244,ал.1 НК. Постановление за спиране от 12.03.04г. 

на основание чл.239,ал.1 т.2 НПК С писмо от 15.03.2004г. делото е 

изпратено в ТС-Димитровград. Писмо от 15.10.2007г. за справка., от 

14.03.2008г. - също. Отговор от ТСО от 22.04.08. - няма данни за 

възобновяване на наказателното производство. След тази дата няма 

писма за изискани справки с оглед наличие на данни за възобновяване на 

производството.  

 

         Постановленията за спиране на наказателното производство, 

както и тези за прекратяване се изпращат с препоръчано писмо с 

обратна разписка или със съобщение, което се връчва на адресата.  

 

          Пр.№ 3875/07г. наблюдаващ прокурор Митю Колев. Постановление 

за образуване на досъдебно производство от 07.12.2007г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.244,ал.1 НК. На същата дата е 

изпратено до ОДП Хасково. По делото е приложен план за провеждане на 

оперативно-издирвателни мероприятия, утвърден от прокурора. На 

12.02.08г. – постановление за спиране на ДП. След тази дата няма писма 

за изискани справки с оглед наличие на данни за възобновяване на 

производството.  

 

          Пр.№3321/2007г. наблюдаващ прокурор Павел Жеков. 

Постановление за образуване на ДП от 30.10.2007г. срещу НИ за 

престъпление  по чл.354а ал.1  ал.2НК., взето на специален надзор в 

изпълнение на раздел 2 т.2 от Заповед № ЛС-2184/30.05.07г. на 

Гл.прокурор. На 20.12.2007г. - искане на прокурора за удължаване на срока 

с 2 месеца  Уважено с писмо от АП от 02.01.2008г., входирано на 

07.01.08г., удължение с 2 месеца, считано от 30.12.07г., т.е.със задна 

дата.  Ново искане до АП за удължаване на срока с още два месеца от 

25.02.08., считано от 01.03.08г. Уважено с писмо от 27.02.08г. 

Постановление за спиране на основание чл.244,ал.1,т.2 от НПК от 06.06.08. 

След тази дата няма писма за изискани справки с оглед наличие на 

данни за възобновяване на производството.  

 

Спрени срещу известен извършител - Пр.пр. № 65/98г.,  прокурор 

Николов, пр.пр.№ 1337/03г., прокурор Колев, пр.№ 743/92г. прокурор 

Е.Генова-  Установи се, че са  спазени  указанията на Гл.прокурор, дадени  

в  заповед № ЛС 2403/15.06.2007г. 
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Проверка на наблюдаваните и неприключили досъдебни   

производства: 

 

Пр.пр. № 2410/2008г. е образувана по повод съобщение, получено на 

31.12.2008г. от ОД МВР – Хасково за започнато на 30.12.2008г. на 

основание чл.212, ал.3 от НПК досъдебно производство срещу НИ по 

чл.115, вр.чл.18, ал.1 от НК. В хода на разследването на 31.12.2008г. е 

привлечен обвиняем за извършеното престъпление. С определение от 

02.01.2009г. на ОС – Хасково спрямо обвиняемия е взета МН „Задържане 

под стража”. На 25.02.2009г. от прокурор Николай Николов е направено 

искане до АП – Пловдив за удължаване срока на разследване с четири 

месеца. С писмо от 27.02.2009г. АП – Пловдив е удължила срока за 

разследване по досъдебното производство с 2 месеца, считано от 

30.02.2009г. На 24.04.2009г. прокурор Николов е направил искане до АП – 

Пловдив за удължаване срока за разследване с още 2 месеца. С писмо от 

27.04.2009г. на основание чл.234, ал.3 от НПК АП- Пловдив е удължила 

срока за разследване с 2 месеца, считано от 30.04.2009г. С постановление от 

30.04.2009г. прокурор Николай Николов  на основание чл.63, ал.6, вр.ал.3 

от НПК изменя МН на обвиняемия от „ Задържане под стража” в „Домашен 

арест”. На 26.06.2009г. прокурор Николов е направил искане , чрез АП – 

Плодив до ВКП – София за продължаване срока за разследване по 

досъдебното производство с два месеца. С писмо от 10.07.2009г. ВКП е 

удължила срока за разследване по делото с два месеца, считано от 

01.07.2009г. На 19.08.2009г. от прокурор Николов е направено ново искане 

до ВКП за продължаване на срока за разследване по ДП с още два месеца. С 

писмо от 03.09.2009г. срокът за разследване е бил продължен от Главния 

прокурор на РБългария с още 2 месеца, считано от 01.09.2009г. 

 

Пр.пр. № 474/2009г. на ОП – Хасково. С постановление от 

14.04.2009г. прокурор Николов е образувал ДП срещу НИ за престъпление 

по чл.255, ал.1, т.2 и 3 от НК. На 01.06.2009г. прокурор Николов е направил 

искане до АП – Пловдив за продължаване на срока за разследване с два 

месеца. С писмо от 08.06.2009г. АП – Пловдив е продължила срока за 

разследване на досъдебното производство с 60 дни, считано от 14.06.2009г. 

С писмо от 07.07.2009г. прокурор Николов изпраща до ВКП материали по 

следствена поръчка за изпращане в РТурция на съответните компетентни 

органи. С постановление от 12.08.2009г. прокурор Николов е спрял 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 и 3 от НПК / 

изпратена следствена поръчка в РТурция, която не е изпълнена./ С 

постановление от 20.08.2009г. наказателното производство е възобновено, 

предвид обстоятелството, че свидетел по делото се е завърнал в РБългария. 
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На 03.09.2009г. с писмо прокурор Николов е изпратил материали  до ВКП 

за следствена поръчка до РТурция. 

 

 

През 2008г. са прекратени общо 265 ДП , от тях обжалвани пред 

съда 6бр., от които отменени от съда 3бр., потвърдени 3бр.Обжалвани 

пред по – горните прокуратури 4бр., от които потвърдени 4бр. Служебно 

отменени от по –горните прокуратури няма. Прекратени ДП поради 

изтекла давност – 37бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени някои от прекратените дела: 

 

Пр. Пр. № 1330/2008г. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Петър Мидов на 21.07.2008г. срещу НИ по чл.213а, ал.3, т.2, 

вр.ал.2, т.4, вр.ал.1 от НК. В постановлението са дадени конкретни 

указания за изпълнение. С писмо от 24.09.2008г. досъдебното 

производство е изпратено от ОДП – Хасково със заключително 

постановление за прекратяване на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

Същото е заведено в ОП – Хасково на 25.09.2008г. С постановление от 

23.10.2008г. прокурор Петър Мидов е прекратил наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. Чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В 

постановлението е указано препис от същото да бъде изпратен на 

пострадалия, с оглед възможността да бъде обжалвано пред ОС – Хасково. 

На пострадалия е изпратено съобщение за прекратяването на ДП. 

Приложена е разписка, с която  се удостоверява, че съобщението е 

получено.  

 

Пр.пр. № 1242/2008г. е образувана на 10.07.2008г. по повод 

съобщение от ОДП – Хасково за започнато на основание чл.212, ал.3 от 

НПК на 09.07.2008г. досъдебно производство  срещу ИИ по чл.242, ал.4, 

пр.1, вр.ал.2, пр.1 от НК. С постановление от 16.07.2008г. наблюдаващият 

прокурор Петър Мидов е дал допълнителни указания във връзка с 

разследването на досъдебното производство. На 26.08.2008г. от водещия 

разследването е направено предложение до ОП – Хасково на основание 

чл.234, ал.2 от НПК за продължаване срока за разследване по досъдебното 

производство. Предложението е заведено в ОП – Хасково на 29.08.2008г. 

На същата дата прокурор Мидов е изготвил искане до АП – Пловдив за 

продължаване срока на разследване по досъдебното производство с два 

месеца, считано от 09.09.2008г. С писмо от 02.09.2008г. АП – Пловдив е 

продължила срока за разследване по делото с два месеца на основание 

чл.234, ал.3 от НПК. На 31.10.2008г. от водещия разследването при ОДП – 

Хасково е направено предложение за продължаване на срока за 

разследване. Предложението е заведено в ОП – Хасково на 04.11.2008г. На 
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07.11.2008г. прокурор Мидов е направил искане до АП – Пловдив за 

продължаване на срока за разследване  на досъдебното производство с още 

1 месец. На 11.12.2008г. от прокурор Мидов е направено искане до АП – 

производство за продължаване срока на разследване с още 1 месец. С 

писмо на АП - Пловдив от 16.12.2008г. на основание чл.234, ал.3 от НПК 

срокът за разследване по делото е бил продължен с 1 месец, считано от 

09.12.2008г. С писмо от 12.01.2009г. от ОДП – Хасково в ОП – Хасково е 

изпратено досъдебното производство с мнение „за повдигане на 

обвинение”.  С писмо от 12.01.2009г. прокурор Мидов е върнал делото на 

ОДП – Хасково за отстраняване на допуснати съществени процесуални 

нарушения при предявяване на разследването. Даден е срок до 26.01.2009г. 

за приключване на досъдебното производство. С писмо от 29.01.2009г. 

делото е изпратено в ОП – Хасково с мнение за „повдигане на обвинение”. 

С постановление от 20.02.2009г. прокурор Петър Мидов е прекратил 

частично НП по отношение на един от обвиняемите. Препис от 

постановлението е изпратен на заинтересованото лице, за което е 

приложено известие за доставяне. С постановление от 10.03.2009г. 

прокурор Петър Мидов  е отменил  наложената спрямо същото лице 

забрана да напуска пределите на РБългария. На 17.03.2009г. прокурор 

Мидов   е изготвил обвинителен акт, който на същата дата е внесен в ОС – 

Хасково. Образувано е НОХД № 91/2009г. С разпореждане № 

58/24.03.2009г. на съдия – докладчик от ОС – Хасково съдебното 

производство е било прекратено и върнато на прокурора за отстраняване 

на процесуални нарушения - непълноти в обстоятелствената и 

заключителната част на обвинителния акт. С писмо от 15.05.2009г. 

прокурор Мидов отново е внесъл обвинителен акт в ОС – Хасково. 

 

Пр. пр. № 598/2008г. С постановление от 31.03.2008г. Дарина 

Славова – прокурор при ОП – Хасково е образувала досъдебно 

производство срещу ИИ за престъпление по чл.242, ал.1, б.”д” от НК. В 

постановлението са дадени конкретни указания за изпълнение възложени 

на дознател от РПУ – гр. Свиленград. Не е посочен срок, в който същото 

следва да бъде извършено. На 16.05.2008г.досъдебното производство е 

докладвано от водещия разследването в ОП – Хасково. С писмо от същата 

дата прокурор Славова  е разпоредила досъдебното производство да бъде 

приключено. С писмо от 29.05.2008г. досъдебното производство е 

изпратено от РПУ – Свиленград със заключително постановление за 

прекратяване. Досъдебното производство е заведено в ОП – Хасково на 

03.06.2008г. С постановление от 20.06.2008г. прокурор Дарина Славова е 

прекратила наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На заинтересованото лице срещу подпис е 

връчено съобщение, в което е посочена възможността му постановлението 

за прекратяване да бъде обжалвано. 
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Пр.пр.№1279/2009г. на ОП – Хасково. С постановление от 

17.03.2009г. РП – Хасково е образувала досъдебно производство за 

престъпление по чл.339, ал.1 от НК. Срокът за разследване по досъдебното 

производство е бил продължен от ОП- Хасково с 2 месеца, считано от 

18.05.2009г.С писмо от 02.07.2009г. на ОП – Хасково срокът за 

разследване на досъдебното производство е бил удължен с още два месеца, 

считано от 19.07.2009г . В хода на разследването по делото са събрани 

доказателства за извършено престъпление по чл.278, ал.1 от НК. С 

постановление от 21.07.2009г. досъдебното производство е изпратено от 

РП – Хасково по компетентност в ОП – Хасково. С постановление от 

24.07.2009г. Антон Попов – прокурор при ОП – Хасково на основание 

чл.35, ал.2 от НПК е приел за наблюдение досъдебното производство. С 

писмо от 23.09.2008г. на ОДП – Хасково досъдебното производство е 

изпратено с мнение за прекратяване на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. 

Делото е прекратено от ОП-Хасково  на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Преписи от постановлението са изпратени на 

заинтересованите лица, за което към делото са приложени съобщения. 

 

Пр.пр. №1272/2009г. Наказателното производство е било 

образувано с  постановление на РП – Ивайловград  срещу ИИ за 

престъпление по чл.278б от НК. По делото са извършени множество ПСД. 

С постановление от 28.04.2009г. на РП - Ивайловград е спряно ДП, поради 

обстоятелството, че авторът на инкриминираното деяние не е бил открит. 

С писмо от 20.07.2009г. РУ МВР – Ивайловград е уведомило 

прокуратурата, че извършителят на деянието е установен. Предвид 

събраните по делото доказателства за извършено престъпление по чл.277а, 

ал.1 от НК, с постановление от 23.07.2009г. ОП – Хасково на основание 

чл.35, ал.2 от НПК е приела за наблюдение и възобновила досъдебното 

производство.С писмо от 23.09.2009г. на РУ МВР Ивайловград 

досъдебното производство е било изпратено с изразено мнение за 

предаване на съд на обвиняемото лице. Делото е заведено в ОП – Хасково 

на 26.09.2009г. С постановление от 05.10.2009г. прокурор Антон Попов е 

прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, 

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК, предвид обстоятелството, че този текст от НК е 

нов и е в сила от 10.04.2009г. Деянието е било извършено на 04.02.2009г. и 

към тази дата не е било криминализирано. Препис от постановлението е 

бил изпратен на заинтересованите лица, за което по делото има приложени 

съобщения. 

 

Пр.пр. №845/2008г. е образувана на 09.05.2008г. по повод изпратено 

съобщение от РПУ – Хасково за започнато на 07.05.2008г. на основание 

чл.212, ал.3 от НПК досъдебно производство срещу НИ за престъпление 
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по чл.115 от НК. С писмо на РПУ – Хасково от 03.07.2008г. делото е било 

изпратено с мнение за прекратяване. Същото е постъпило в ОП – Хасково 

на 09.07.2008г. С постановление от 10.07.2008г. прокурор Ел. 

Катранджиева е прекратила наказателното производство на основание 

чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Препис от постановлението е 

изпратен на наследниците на пострадалия, за което по делото са 

приложени съобщения. 

 

Пр.пр.№ 1169/2008г. е образувана на 01.07.2008г. по повод 

получено съобщение от РПУ – Хасково за започнато на 30.06.2008г. 

досъдебно производство на основание чл.212, ал.3 от НПК срещу ИИ за 

престъпление по чл.304 от НК. С писмо от 22.08.2008г. досъдебното 

производство е изпратено от РПУ – Хасково с мнение за прекратяване . 

Делото е заведено в ОП – Хасково на 25.08.2008г. С постановление от 

26.08.2008г. прокурор Антон Попов е прекратил наказателното 

производство на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на заинтересованите лица, за което по делото 

е приложено съобщение. 

 

 Констатира се, че постановленията за прекратяване са 

мотивирани. По наблюдателните производства се прилага съобщение  за 

връчване на препис от постановленията на заинтересованите лица. 

Прокурорите от ОП – Хасково се произнасят в предвидения в НПК 

едномесечен срок. 

 

Проверка на прекратени ДП от ОП – Хасково и изпратени по 

компетентност на районните прокуратури: 

 

Пр.пр. № 136/2008г. на ОП – Хасково. Образувана е срещу НИ за 

престъпление по чл.255, ал.1, т.5 от НК. Досъдебното производство е било 

спряно на 20.03. 2009г. С постановление от 28.08.2009г. прокурор Дарина 

Славова е възобновила наказателното производство, като е прекратила 

наказателното производство в частта за престъпление по чл.255 от НК и е 

изпратила делото на РП – Хасково по компетентност. 

 

Пр.пр. № 238/2009г. е образувана на 16.02.2009г. по повод 

изпратено от РП – Хасково постановление от 10.02.2009г., с което 

досъдебно производство № 680/2008г. на РУ МВР – Хасково, водено 

срещу ИИ за престъпление по чл.216, ал.1, вр.чл.20 от НК, е изпратено в 

ОП – Хасково по компетентност, с оглед данни за  извършено 

престъпление по чл. 342, ал.3, б. „ а” , вр.ал.1 от НК. С резолюция от 

19.02.2009г. преписката е била разпределена на прокурор Николай 

Николов. С постановление от 03.04.2009г. прокурор Николов е прекратил 
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преписка № 238/2009г. на ОП – Хасково и е  отказал „образуване на ДП от 

компетентност на ОП – Хасково”, като е разпоредил ДП да бъде изпратено 

в РП – Хасково за произнасяне по обвинението по чл.216, ал.1 от НК. 

 

Постановленията за прекратяване на ДП са мотивирани. 

Прокурорите в ОП – Хасково са се произнасяли в срок. Досъдебните 

производства са изпращани своевременно в компетентната РП. 

 

          Проверка на движението на прекратени ДП, по които са 

обжалвани постановленията за прекратяване на ОП Хасково: 

 

Пр. пр. № 1993/2008г. Досъдебното производство е започнато на 

22.10.2008г. и водено срещу НИ за престъпление по чл.343, ал.1, б. „в”, 

вр.чл.342, ал.1 от НК. Срокът за разследване по досъдебното производство 

е бил продължаван по предвидения в НПК ред. На 27.01.2009г. РУ МВР – 

Хасково е изпратило досъдебното производство с мнение за прекратяване. 

Делото е заведено в ОП – Хасково на 28.01.2009г. С постановление от 

09.02.2009г. прокурор Емилия Генова е прекратила наказателното 

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

Преписи от постановлението са изпратени на наследниците на 

пострадалото лице. На 12.02.2009г. в ОП – Хасково е заведена жалба до 

АП – Пловдив срещу постановлението. С писмо от 12.02.2009г. ОП – 

Хасково е изпратила жалбата ведно с досъдебното производство в АП – 

Пловдив. С постановление  от 11.03.2009г. АП – Пловдив е потвърдила 

постановлението на ОП – Хасково. Във връзка с постъпила в ОС - Хасково 

жалба срещу постановлението на ОП – Хасково, досъдебното 

производство е било изпратено с писмо от 01.04.2009г. С определение от 

06.04.2009г. ОС – Хасково е отменил постановлението за прекратяване на 

НП и е върнал делото на ОП – Хасково за продължаване на процесуалните 

действия  и изпълнение на указанията по прилагането на закона. 

 

Пр.пр. № 2156/2006г. е образувана по повод получено съобщение от 

РПУ – Димитровград за започнато досъдебно производство  срещу НИ за 

престъпление по чл.115 от НК. Срокът за разследване по досъдебното 

производство е бил продължаван по предвидения в НПК ред от АП – 

Пловдив и от Главния прокурор на РБългария. С писмо от 11.09.2007г. на 

РПУ – Димитровград досъдебното производство е изпратено с мнение за 

прекратяване. Делото е заведено в ОП – Хасково на 17.09.2007г. С 

постановление от 08.10.2007г. прокурор Румен Сираков е прекратил 

наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. На 

01.04.2008г. в ОП – Хасково е заведена жалба до АП – Пловдив срещу 

постановлението за прекратяване на наказателното производство. С писмо 

от 02.04.2008г. жалбата ведно с досъдебното производство е изпратена в 



 22 

АП – Пловдив. С постановление от 08.04.2008г. АП – Пловдив 

постановлението на ОП – Хасково за пракратяване на НП е отменено и 

делото е върнато в ОП – Хасково с дадени указания за  изпълнение.  

 

Пр.пр. № 3872/2007г. Досъдебното производство е образувано на 

07.01.2009г. срещу ИИ за престъпление по чл.282, ал.1 от НК. Срокът за 

разследване по досъдебното производство е бил удължаван  от АП – 

Пловдив с писмо от 10.03.2009г. На 27.05.2009г. от ОДП – Хасково 

досъдебното производство е изпратено с мнение за прекратяване. Делото е 

заведено в ОП – Хасково на 29.05.2009г. С постановление  от 29.06.2009г. 

прокурор Антон Попов е прекратил наказателното производство на 

основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 08.07.2009г. в ОП 

– Хасково е заведена жалба срещу постановление  за прекратяване. На 

същата дата жалбата ведно с досъдебното производство е изпратена до АП 

– Пловдив. С постановление от 14.07.2009г.  АП – Пловдив е отменила 

постановлението на ОП – Хасково за прекратяване на досъдебното 

производство и е дала конкретни указания за изпълнение. 

 

Движението и администрирането на жалбите срещу 

постановленията за прекратяване на наказателните производства се 

извършва в кратки срокове. Спазват се законно-установените процедури, 

предвидени в НПК. Самите постановления отговарят на изискванията на 

закона. 

  

Възобновени наказателни производства през проверявания 

период са общо 96бр. От тях образувани през проверявания период 13бр., 

образувани в предходни години 83бр. 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните 

производства : 

 

Изготвените предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока за 

разследване са общо 210 бр. - уважени. Толкова на брой са и направените 

искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на срока за 

разследване до по –горестоящата прокуратура. Същите са уважени изцяло. 

Направените искания от наблюдаващите прокурори в ОП – Хасково до 

Главния прокурор на РБългария са 32бр. Всичките са  уважени. 

 

Исканията за продължаване на срока за разследване се правят в 

предвидения от закона срок и при наличие на правна и фактическа 

сложност на деянието. 
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Административният ръководител на ОП – Хасково осъществява 

периодичен контрол относно спазването на сроковете от 

прокурорите. Всеки понеделник компютърният  оператор изпълняващ 

деловодни функции изготвя извадка с нерешените дела /ако има такива/, 

която се докладва на Окръжния прокурор на ОП – Хасково. Извадката 

съдържа следните графи – номер на прокурорската преписка; характер 

на преписката; прокурор; дата на възлагане; срок за решаване; дата на 

решаване. 

 

Наказателни производства на специален надзор. 

 

През 2008г. в ОП – Хасково са наблюдавани 18 ДП на специален 

надзор. Към Справка №3 е изготвена таблица, в която са описани: 

номерата на делата; дата на образуване на досъдебното производство; 

разследващ орган; лицето срещу което е образувано и водено; текста от 

НК, по който е образувано ДП; постановление за прекратяване и спиране 

и прокурорски акт, внесен в съда / вид, дата, номер на ПД, както и с 

посочване на лицата, срещу които е внесен/. От тази таблица е видно, че 

три от делата през 2008г. са внесени в съда с обвинителен акт. Едно дело е 

спряно, едно дело е прекратено, а останалите са на производство. 

 

Забележка: Към доклада е приложена изготвена  от ОП – Хасково 

Справка № 3 по организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства, отразяваща и индивидуалната натовареност 

на прокурорите. 

 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2008г. са внесени в съда 86 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период 32бр., по образувани ДП в 

предходни години 54 бр.  

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 112бр. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -43бр., от тях протестирани 

7бр. Резултати от протеста -1бр. неуважен и 6 бр. без резултат. 

- Оправдателни присъди по общия ред -5бр., от тях протестирани - 

4.Резултати от протеста 1 бр. – уважен, 3 бр.– без резултат. 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/ - 26бр., от тях протестирани няма. 
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- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/ - 0бр. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 9 бр. 

- Внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на 

досъдебното производство – 10бр. Одобрени от съда споразумения 

– 7бр. Неодобрени и върнати на прокурора- 3бр. 

- Внесени в през 2008г. в съда предложения по чл.375 от НПК за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а от НК – 1 бр., 

което е върнато от съда. 

Подадени касационни протести – 3 бр., от които 1 – уважен и 2 – 

неуважени. 

 

Установи се, че протестите се съхраняват в отделна папка, като между 

тях не са приложени „допълнителни съображения”, изготвени след 

написване на мотивите от съда. Същите се съхраняват в наблюдателните 

производства. Протестите са подавани в срок и са мотивирани. 

 

 На случаен принцип бяха проверени : 

 

 ПД № 27/2008г. на прокурор Н.Николов; ПД № 108/2007г. на зам. 

окръжен прокурор Е. Катранджиева; ПД №36/2008г. на прокурор А.Петров; 

ПД №48/2008г. на Окръжен прокурор Иван Ванчев; ПД №87/2008г. на 

прокурор Жеков; ПД №61/2008г. на прокурор Антон Попов; ПД 

№55/2008г. на прокурор Емилия Генова. 

 Тези прокурорски дела /ПД/ съдържат всички необходими материали, 

касаещи наказателното производство в двете му фази. В тях се прави 

отбелязване за датите на насрочените съдебни заседания и се съдържа 

информация относно приключване на делото. 

Внесените в съда споразумения се събират в отделна папка, като се 

водят в прокурорската книга. Изпълнява се заповед № 21/10.03.2000г. на 

Окръжния прокурор на ОП-Хасково за подобряване организацията на 

работа и контрола по наказателно-съдебния надзор в прокуратурите от 

Хасковски съдебен район и Указания на Апелативния прокурор – Пловдив 

относно осъществяване от административния ръководител на контрол при 

сключване на споразумения.  

Бяха прегледани всички досиета на върнатите от съда дела и на 

делата, по които са постановени оправдателни присъди. Същите са 

комплектовани съгласно указанията на Апелативен прокурор – Пловдив № 

53/28.11.2007г. Сформирана е комисия в състав Д. Славова, П. Жеков и Н. 

Николов, която  анализира причините за допуснатите слабости, довели до 

връщане на дела от съда, като набелязва мерки за преодоляване на 

пропуските, допуснати от отделните прокурори. 
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През 2008г. са върнати от съда дела с обвинителни актове общо 27 

броя, от които с разпореждане на съда 14 броя, с определение на съда 13 

броя. Най- много - 10 броя, са върнати дела, по които наблюдаващ прокурор 

е М. Колев. 

Със заповед № ОП -10/23.03.2009г. на административния ръководител 

– Окръжен прокурор на ОП –Хасково, във връзка с изпълнение на заповед 

№ ЛС -239/ 02.02.2009г. на Главния прокурор на РБългария и заповед АП 

№12/2009г. на Апелативен прокурор – гр. Пловдив е наредено обобщени 

анализи на делата, върнати за доразследване от съда, да се изготвят на всяко 

тримесечие. Районните прокуратури по места в срок до 2-ро число на 

месеца следващ тримесечието, съответно шестмесечието, да изпращат 

докладите си за обобщаване в ОП –Хасково, като докладите бъдат 

изготвени съгласно структурата приложена към заповедта. Обобщеният 

доклад за Хасковски съдебен район до 05 –то число на месеца, следващ 

тримесечието, съответно шестмесечието, след съгласуване с председателя 

на ОС – Хасково , Директора на ОСС и Главния разследващ полицай да се 

изпраща на АП –Пловдив и ВКП, като бъде посочена и датата за 

провеждане на работната среща за обсъждане на доклада със съдиите, 

прокурорите, следователите и главния разследващ полицай. Контролът по 

изпълнение на тази заповед е възложен на прокурор Славова. 

На проверяващия екип при ИВСС бе предоставен протокол от 

25.09.2009г. за проведено съвместно работно съвещание между съдиите, 

участващи в състави за разглеждане на наказателни дела от 

компетентността на ОС –Хасково и прокурори от ОП –Хасково, с цел 

анализиране на причините за прекратяване и връщане на делата от 

съдебната фаза за периода 01.01.2009г. до към настоящия момент. 

Протоколът се състои от тринадесет страници. Същият отразява изказани 

мнения на съдии и прокурори по приложението на закона, което 

потвърждава полезността на подобни работни срещи. 

В изготвените анализи за причините за връщане на делата е 

достигнато до извода, че не е малък относителният дял на неправилно 

върнатите от съда дела. 

През 2008г. в ОП – Хасково са били изготвени 10 бр. предложения за 

споразумения по реда на чл.381 от НПК, като в процентно съотношение с 

предходната 2007г. споразуменията са намалели с 10.3%. 3бр. от 

споразуменията са били върнати от ОС – Хасково за допуснати пропуски 

при изготвянето им. 

 На проверяващия екип при ИВСС бе предоставена справка, 

отразяваща съотношението на броя на върнатите дела от съда през първото 

деветмесечие на 2008г.  и за същия период през 2009г. За посочения период 

от време за Хасковски съдебен район са съответно 91бр. и 62бр. За ОП –

Хасково броя на върнатите дела е намалял от 23бр. при внесени 72бр. 

прокурорски актове  на 16бр. при внесени 67 бр. прокурорски акта. 
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 На случаен принцип бе проверена пр. пр. №3602/2007г. по описа на 

ОП –Хасково. По тази преписка е внесен обвинителен акт в съда, където е 

образувано НОХД №35/2008г по описа на ОС – Хасково. С разпореждане 

на съда наказателното производство е прекратено и делото е върнато на 

прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални 

нарушения. С постановление от 27.02.2008г. на прокурор Николай Николов 

от ОП –Хасково, ДП № 1042/2007г. по описа на РПУ –Хасково е изпратено 

на разследващия орган за отстраняване на допуснато съществено 

процесуално нарушение, като са дадени конкретни указания. В този 

прокурорски акт правят впечатление някои от изразните средства 

използвани от прокурора, които не могат да се определят, като юридическа 

терминология – „ творбата на съдия от ОС – Хасково”. Препоръчително е  

прокурорските актове  да притежават реквизитите, предвидени в НПК, но 

също така и да бъдат прецизни откъм словесно съдържание, тъй като по 

правило те служат, като образец за работа на разследващите полицаи. Още 

повече, че ироничният изказ спрямо съда не е уместен.    

 

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2008г. са приведени в изпълнение 88 бр. присъди, като 

неприведените присъди в срок са 2 бр. Няма отлагания на изпълнението на 

наказанието. В случай на забавяне на изпълнение на присъдите лицата са 

обявени за ОДИ. Няма лица, надлежали размера на ефективното си 

наказание по присъди на ОС – Хасково, или по делегирани присъди 

изпълнени от ОП – Хасково.  

Проблемите, пораждащи затруднение при изпълнение на присъдите 

с наложени наказания „Лишаване от свобода”, са свързани с отпадането на 

адресната регистрация, както и с обстоятелството, че с приемането на 

РБългария в Европейския съюз, регистрацията на преминаващите 

границите на Европейските държави се извършва по метода на риска. 

Практиката в ОП – Хасково е установила, че не е удачно прилагане на 

наказанието „пробация” спрямо чужди граждани, тъй като това наказание 

остава неизпълнимо. 

В изпълнение на Указание изх. № 249/09.09.2009г. на Завеждащ 

отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията” при ВКП и за 

безпрепятствено реализиране на наказателната отговорност спрямо 

осъдени лица, административният ръководител – Окръжен прокурор на 

ОП –Хасково е издал Разпореждане ОП -5/23.09.2009г., с което е дал 

конкретни указания  във връзка с налагане на наказанието „пробация”. 

Надзорът за изпълнение на наказанията е възложен на прокурор 

Д.Славова, която отлично се справя с професионалните си 

задължения. Съдебният служител, който води книгата за изпълнение 

на присъдите, изпълнява прецизно възложената работа. 
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3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2008г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е 

общо 86. Най –голям дял от първоинстанционните граждански дела заемат 

делата за осиновяване – 23 бр., следват тези за „поставяне под 

запрещение” – 14бр., по ЗОДВПГ – 4 бр., по ЗОПДИППД – 3 бр. 

          Проблеми по организацията на този надзор не са възниквали, а 

участвалите прокурори са давали мотивирани и обосновани становища в 

съдебно заседание. Зам. окръжния прокурор Е. Катранджиева с изрично 

Разпореждане № ОП -4/03.10.2008г. на административния ръководител 

участва в дела по ЗОДВПГ, като представител на ответника – Прокуратура 

на РБългария по ЗОДВПГ, както и е определен съдебен деловодител, 

който да комплектова преписките. 

 На случаен принцип беше прегледано въззивно гражданско дело № 

209/2009г. по описа на ОС –Хасково. В досието се съдържа жалба срещу 

решението на РС – Харманли, протокол от съдебно заседание от 

10.06.2009г. на ОС – Хасково. Приложено е наблюдателното дело от РП –

Харманли, решение № 173/22.06.2009г. на ОС –Хасково, касационна 

жалба от ОП –Хасково и допълнение към нея, както и отговор на 

касационната жалба. 

 В ОП – Хасково се изготвят досиета на делата по ЗОДВПГ, които се 

следят до приключване на делото с влязло в сила решение, като тези с 

ответник Прокуратура на РБългария се водят на специален отчет.  

 

          Като цяло работата на ОП – Хасково по гражданско –съдебния 

надзор е на много –добро ниво. 

 

4. Административно - съдебен надзор 

 

 Със заповед № ОП – 2207/12.11.2007г. на административния 

ръководител – Окръжен прокурор на ОП –Хасково, в ОП –Хасково е 

създаден Административен отдел, като за работа в този отдел са 

определени двама прокурори. Съгласно създадената организация на 

дейността в Административния отдел, ръководителят на същия отговаря за 

административно –съдебния надзор за законност, а вторият прокурор за 

надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на 

гражданите. Води се надлежна книга за провежданите заседания по 

административни дела. 

 През 2008г. Административният отдел при ОП –Хасково е взел 

участие по закон в разглеждането на общо 493 административни дела, от 

които зам. окръжния прокурор Елена Катранджиева -138 дела и прокурор 

М. Колев – 347 дела. От тях участие по закон -119 дела, 368 касационни 
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наказателно – административен характер и 6 по предложения на ОП –

Хасково за възобновяване на основание чл.70 от ЗАНН. 

 Административните дела са разглеждани от съда в точно определени 

дни от седмицата в общо 68 бр. заседателни дни. 

 

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от ОП – Хасково 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

 V.Проверка на образувани и неприключили наказателни 

производства през продължителен период от време за извършени 

престъпления по чл.242 от НК , чл.282 от НК и чл.257 от НК, както и 

установяване на причините за това. 

 

 Във връзка с решение № 114/ 02.04.2009г. на Комисия за борба с 

корупцията при Четиридесето Народно събрание, Инспекторатът към ВСС 

прие задачата, възложена му с цитираното решение, (вх.рег.№ 

Адм.96/13.04.2009г.) да извърши проверки за образувани и неприключили 

досъдебни производства по посочените текстове от НК в различни 

прокуратури в страната. Поставената от Комисията за борба с корупцията 

задача се базира на данни, предоставени от ВКП с писмо изх. № 

1759/12.02. 2009г.  

 В изпълнение на тази задача, екипът на ИВСС, извършващ 

комплексна планова проверка на прокуратурите в Хасковски съдебен 

район, провери следните дела : 

 

 1.ДП / сл.дело/ №884/2004г. по описа на ТСО – Свиленград  е 

образувано на 06.12.2004г. срещу трима митнически служители и служител 

от ГККП - Капитан Андреево за документна измама с ДДС за 50 мил. лева. 

По делото са повдигнати обвинения за престъпления по чл.242, ал.1, б.”б” 

и „д”, вр.чл.20, ал.4 от НК. С постановление от 10.05.2005г. на РП – 

Свиленград наказателното производство е прекратено и делото е изпратено 

по компетентност на ОП –Хасково. С оглед данни за престъпление по 

чл.257, ал.1, вр.чл.256, вр.чл.20, ал.2 от НК, тези материали са обединени с 

воденото в ОП –Хасково, образувано на 06.12.2004г. ДП /сл.дело/ № 

872/2004г. по описа на ОСС – Хасково, по –късно преобразувано в сл. дело 

№ 79/2005г. по описа на НСлС, пр.пр. №2471/2004г. На седем лица е 

повдигнато обвинение по чл.321, ал.6, вр.ал.1 и по чл.257, ал.1, пр.1, 

вр.чл.256, ал.1, пр.2, вр.чл.26, ал.1 и чл.20, ал.2 и ал.4 от НК. На 

05.10.2006г. ОП –Хасково е внесла обвинителен акт в съда, ведно с 

материалите по сл.дело № 79/2005г. по описа на НСлС – ПД 101/2006г. 

Образувано е НОХД 467/2006г., като първото съдебно заседание е 

насрочено за 11.10.2006г. На същата дата ОП –Хасково е изпратила в ОС – 
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Хасково постановление от 07.08.2006г. за частично прекратяване на сл. 

дело № 79/2005г. /пр.пр. №2471/2004г. по описа на ОП –Хасково. 

Производството е прекратено по отношение на един от извършителите на 

основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1,т.1 от НПК. Видно от протокол от 

съдебно заседание от 22.12.2006г. по НОХД № 467/2006г. съдът е 

констатирал несъответствие на внесения обвинителен акт с изискванията 

на чл.232, ал.2 от НПК. Приел е, че същият не е достатъчно обоснован, в 

обстоятелствената му част не е описана конкретната престъпна дейност на 

всички лица, липсва словесно описание за продължаваното престъпление   

/ чл.26, ал.1 от НК/. Съдът е указал обвинителния акт да бъде съобразен с 

настъпилите изменения в закона, засягащи инкриминираното 

престъпление, и е прекратил съдебното производство, като е върнал делото 

на ОП –Хасково за отстраняване на допуснатите съществени процесуални 

нарушения. На 20.04.2007г. делото отново е внесено с обвинителен акт в 

ОС – Хасково, където е образувано НОХД 206/2007г. Наблюдаващ 

прокурор по делото е Павел Жеков. На 15.07.2007г. е даден ход на 

съдебното следствие, като е извършен разпит на свидетели, а по 

отношение на други е постановено принудителното им довеждане. 

Следващите съдебни заседания са проведени на 15.07.2008г.; 23.09.2008г.; 

21.11.2008г.;13.01.2009г.;06.02.2009г.;06.03.2009г.;06.04.2009г.;08.05.2009г.

;08.06.2009г.;10.07.2009г;07.08.2009г;16.09.2009г и 16.10.2009г /която дата 

беше предстояща към момента на проверката/.Съдебните заседания са 

насрочвани в кратки периоди от време. Делото е отлагано по различни 

обективни причини. Допълнително са събирани доказателства. Делото се 

отличава с изключителна правна и фактическа сложност. ДП 79/2005г. по 

описа на НСлС се състои от 167 тома, обвиняемите лица са седем, а 

свидетелите 177. Към датата на настоящата проверка съдебното 

производство все още не е приключило. Следва да се отбележи, че 

прокурор Павел Жеков е положил всички усилия за подготовка и 

провеждане на съдебните заседания. 

 

 2.ОП- Хасково наблюдава ДП № 647/2005г. по описа на ОСС –

Хасково, започнало срещу НИ за престъпление по чл.282, ал.1 от НК за 

това, че на 04.11.2005г. в гр. Хасково в качеството на длъжностно лице е 

нарушил служебните си задължения / чл.70, ал.1 от ЗМ/, с цел да набави за 

себе си или за другиго имотна облага и от това е могло да настъпят 

немаловажни вредни последици / пр.пр. №2288/2005г. по описа на ОП – 

Хасково/. Постановлението за образуване на НП е от 06.07.2005г. С 

постановление от 06.04.2006г. прокурор Павел Жеков от ОП –Хасково е 

върнал делото за допълнително разследване. На 08.04.2006г. следовател 

при ОСС – Хасково е привлекъл като обвиняем един от извършителите за 

престъпление по чл.242, ал.4, пр.1, вр.ал.1, б „д” и „е” от НК. На 

10.05.2006г. е привлечено, като обвиняем още едно лице. На 23.05.2006г. е 
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привлечено, като обвиняем и трето лице в съучастие с първите две. Трите 

лица са привлечени, като обвиняеми по един и същи текст от НК. С писмо 

на Главния прокурор от 22.06.2006г. срокът на разследване е продължен с 

шест месеца, считано от 06.06.2006г. С постановление на прокурор Жеков 

са ограничени правата на двама от обвиняемите за напускане на 

РБългария. На 05.01.2007г. прокурор Жеков е постановил спиране на 

наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от 

НПК. С постановление от 18.04.2008г. и от 19.05.2008г. са отменени 

мерките за процесуална принуда „забрана за напускане на страна” и мярка 

за неотклонение „парична гаранция”, тъй като съгласно чл.234, ал.1 от 

НПК са изтекли повече от две години от налагането им. По делото е 

издадена Европейска заповед за арест от 16.02.2009г. относно едно от 

обвиняемите лица, което е обявено за ОДИ и международно издирване от 

2006г. и все още не е издирено. Към настоящия момент досъдебното 

производство не е приключило. 

  

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните 

   КОНСТАТАЦИИ: 

   1.През 2008г. ОП- Хасково е работила в намален състав. От девет 

прокурори по щат, са работили осем прокурори, които притежават 

необходимата квалификация и през проверявания период са продължили 

да усъвършенстват своята професионална подготовка, в резултат на 

участие в различни форуми и семинари, организирани от ВКП, НИП и др. 

 2.Констатира се, че в прокуратурите в Хасковски съдебен район, 

както и в тези в страната, проверени до настоящия момент от екипи на 

ИВСС, прокурорите и съдебните служители са прекомерно натоварени с 

регулярно изготвяне на справки и подаване на информация до по –

горестоящи прокуратури, въпреки въвеждането в деловодната им 

дейност на УИС. Този факт би следвало да стои на вниманието на ВКП, 

с оглед необходимостта от облекчаване на работата на прокуратурите 

и служителите и насочване на усилията към  същинската им дейност. 

 

      3.Деловодните книги и регистри са водени  съгласно изискванията на 

Правилника за организацията и дейността на администрацията на 

прокуратурата на Република България и съответните указания на 

Върховна касационна прокуратура. Като цяло, записите в тях са 

извършвани редовно и правилно. Констатираха се някои недостатъци и 

пропуски,  които са посочени в съответния раздел на настоящия акт. 
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4. В ОП –Хасково Административният ръководител и всички 

прокурори спазват стриктно заповедите  и разпорежданията, издадени 

от по –горестоящи прокуратури. 

5. Констатира се добра работа по преписките в ОП – Хасково. 

Установиха се някои пропуски по възлагането, воденето и 

приключването на извършваните проверки.  

6. В ОП – Хасково е създадена много добра организация по изпълнение 

на заповед № ЛС – 2403/2007г. на Главния прокурор на РБългария, 

относно дейността по спрените досъдебни производства.  

Няма приключени досъдебни производства извън законоустановените 

срокове. 

7. Прокурорите от ОП –Хасково осъществяват контрол спрямо 

разследващите органи при изпълнение на разпоредбите на чл.219, ал.1, и 

чл.226, ал.1 от НПК. 

8. Обвинителните актове, изготвени от ОП – Хасково, съдържат 

необходимите реквизити по чл.246 от  НПК.  

 

9. В Хасковски съдебен район няма противоречива прокурорска 

практика. Констатира се противоречива съдебна практика при връщане 

на досъдебните производства  по внесени обвинителни актове на 

прокурора, както и при неодобряването на сключени досъдебни 

споразумения за определени категории престъпления. 

 

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

необходимо да даде следните 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1.1. Да се въведе вътрешна разносна книга, в която срещу подпис на 

прокурор и деловодител да се отразява движението на преписките и 

делата, съобразно чл.5, ал.6, т.2  от Инструкцията за деловодната 

дейност и документооборота в Прокуратурата на РБългария.  
 

1.2.Съдебните деловодители да  попълват стриктно всички графи 

във водените регистри и дневници. 

 

2.Да бъде подобрена организацията на работа в прокуратурата, 

като при отсъствие на прокурорите поради отпуск, водените от тях 

дела да бъдат преразпределяни своевременно на друг прокурор с оглед 
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спазване разпоредбите от НПК, касаещи срочността при 

произнасянето по тях. 

 

3.1. Прокурорите при назначаване на проверки по преписките да 

спазват стриктно Указание 281/06.12.2006г. на Главния прокурор на 

РБългария относно акта /постановление/, с който се назначава 

проверката, срока, в който същата следва да бъде извършена, и начина 

на продължаването му.  

 

3.2.Наблюдаващите прокурори да завишат контрола по 

отношение на сроковете спрямо органите, на които е възложено 

извършването на проверката. 

 

4. Прокурорите от ОП – Хасково да спазват стриктно 

разпоредбите на чл.213(1) , чл.243(3),  чл.244(3) НПК. 

 

5. Да се подобри ефективността при упражняване на ръководство 

и надзор по досъдебното производство. 

 

6. Да се провеждат работни съвещания с разследващите органи и 

ръководителите на ОД МВР и на съответните полицейски 

подразделения за набелязване на мерки за подобряване на работата по 

досъдебните производства.  

       Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

       В изпълнение на разпоредбата на чл.58(4) от Закона за съдебната 

власт, Административният ръководител на Окръжна прокуратура – 

Хасково следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на 

препоръките в указания срок.   

 

 

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

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на Административния ръководител на Окръжна 

прокуратура-гр.Хасково. 

          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. 

Административният ръководител да запознае прокурорите от ОП-

Хасково с резултатите от извършената планова проверка.  

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Апелативния прокурор 

при Апелативна прокуратура-Пловдив, за сведение. 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 271/29.09. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

            2. Отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратурата –гр.Хасково през 

2008г. и първото шестмесечие на 2009г. 

            3.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 2008г. и 

първото шестмесечие на 2009г. 

            4.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

            5.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

            6.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2008г. и първото 

шестмесечие на 2009г. 

            7.Копия от документи, доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и 

др., които са били предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР   

   

   ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 

 


