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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 – ПАЗАРДЖИК 

 

извършена за периода от 26.10.09 г.  до 28.10.09 г. 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и заповед № 283/12.10.2009г. 

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-Пазарджик, 

изискване и предоставяне от ОП-Пазарджик 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. 

 

Съгласно Заповед № ЛС-356/11.02.2008г. на Главния прокурор на 

Република България, утвърдената щатна численост на персонала на 

Окръжна прокуратура – гр.Пазарджик, считано от 01.02.2008г. е както 

следва: 

Общо – 23. 

От тях – прокурори - 10; 

               съдебни служители – 13.  

 

През 2008г. в ОП-Пазарджик  реално са работили 9 прокурори при 

щат 10. В края на 2008г. са заети 9 щатни бройки за прокурор. Свободна – 

1 бр. 

Няма незаети щатни бройки за съдебни служители. 

 

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

 

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

съобразени с изискванията на ПОДАПРБ и класификацията по  

Номенклатура на делата на Прокуратурата на РБ, както и такива, водени по 

собствена преценка.  

По преценка на административния ръководител се водят: 

-азбучник на лишените от свобода; 

-книга за новообразувани преписки; 

-дневник на критичните публикации; 

-дневник искания до съда за одобряване; 

-книга ревизионни актове; 

-книга приключени ДП от разследващ орган.  

 

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/ 

На електронен носител се водят: 

-електронен регистър на спрените дела срещу НИ; 

-електронен регистър на спрените дела срещу ИИ; 
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-електронен регистър на досъдебните производства. 

 

Проверката установи, че данните във всички книги и дневници се 

записват редовно и коректно.  

В ОП – Пазарджик са въведени разноски тетрадки за всеки един 

прокурор, в които се отбелязва номера на преписката и датата, на която се 

предава.  Установи се, че в тези тетрадки повечето от  прокурорите не 

полагат подписа си при получаване на преписките. 

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”, както е не навсякъде се попълват данни за 

възобновяване на делото  

В книгата за предварителни проверки не навсякъде е попълнена 

графа „ резултат”. 

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен 

служител. Същата не се заверява (чрез подпис) при проверка от 

административния ръководител, респ. от отговарящия за този надзор 

прокурор. 

С  Разпореждане  ОП -33/30.09.2008г. за подобряване организацията 

и отчетността на работата по дела, свързани с нарушения с усвояване на 

средства от европейските фондове, на основание разпореждане АП №-

29/19.09.2008г. на Апелативния прокурор – гр. Пловдив и писмо № 

282/19.09.2008г. на ВКП, Окръжният прокурор на ОП – Пазарджик е 

разпоредил всички преписки и досъдебни производства, от посочения вид 

да се вземат на специален отчет, като при образуването на такива преписки 

и дела незабавно да се уведомява АП и ВКП - Отдел „Осми”.  

С посоченото разпореждане е обособен сектор от двама прокурори 

от ОП – Пазарджик, които специализирано да работят по тези преписки и 

досъдебни производства. Дейността на така обособения сектор се 

наблюдава пряко от Окръжния прокурор. На всеки два месеца, считано от 

01.10.2008г., прокурорите от този сектор изпращат в АП – Пловдив 

справка за хода на взетите на специален отчет преписки и дела. Въведена е 

сигнатура „ЕФ” за компютърно разпределение на база случайния принцип 

на преписките и досъдебните производства. По силата на цитираното 

разпореждане районните прокурори следва да създадат аналогична 

организация. 

 

           3.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

ОП-Пазарджик разполага само с 1 помещение – Архив, в което се 

съхраняват всички архивни преписки,  и др. В същото помещение се 
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съхраняват и веществените доказателства, които се приемат в  

прокуратурата. 

Поради липса на съдебен служител – Архивар или Домакин, в ОП-

Пазарджик за работа с веществените доказателства е определен 

деловодителят. Води се книга за веществените доказателства и същите се 

приемат и се предават по опис. 

Във връзка с преминаването на ОСлС-Пазарджик в ОП-Пазарджик е 

установено, че ОСлС разполага с необходимите помещения и служители за 

работа с веществените доказателства. 

В тази връзка, както и в изпълнение на изискванията на ПОДАПРБ 

/Д.в.бр. 66/18.08.09/ е издадена Заповед №  ОП-38/11.09.2009г., с която 

дейността по описване, съхранение и предаване на веществените 

доказателства се регулира по новия ред.    

 

4.Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

През 2008г. в ОП-Пазарджик се използват информационните 

системи на „Апис” и „Сиела”. 

В изпълнение на Заповед № 4160/17.12.2008г. на Зам.Главния 

прокурор при ВКП, със Заповед № ОП № 41/22.12.2008г. на Окръжния 

прокурор на ОП-Пазарджик е разпоредено, считано от 01.01.2009г. да се 

започне работа с Унифицираната информационна система на ПРБ в 

реален режим на работа. /УИС/ 

В изпълнение на Заповед № ЛС-3020/16.07.2007г. на Зам.Главния 

прокурор при ВКП , със Заповед № ОП № 37/14.09.2007г. на Окръжния 

прокурор на ОП-Пазарджик, считано от 17.09.2007г. в ОП-Пазарджик за 

всяко наказателно производство, образувано от прокурора, се генерира 

отделен идентификатор по стандартите на Единната информационна 

система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). 

 

Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

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

Пазарджик е съобразена с изискванията на ВКП, като в определените 

срокове се изготвят :  

-  Годишни  и шестмесечни отчети; 

          -  Аналитични справки и информация по поставени от по-горестоящи 

прокуратури въпроси и задачи;  

          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 
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Със Заповед № ОП № 42/12.10.2007г., считано от 15.10.2007г. в ОП-

Пазарджик преписките и делата се разпределят на случаен принцип чрез 

програмния продукт „Law Choice”, предоставен от Висшия съдебен съвет. 

С оглед необходимостта от подобряване организацията на работа по 

отношение натовареността на прокурорите от ОП –Пазарджик, при работа 

този програмен продукт всички последващи промени се осъществяват с 

изрична заповед на административния ръководител. През 2008г. е 

издадена Заповед  ОП № 12/12.03.2008г. на Окръжния прокурор на ОП-

Пазарджик във връзка с изтичане срока на командировка в ОП-Пазарджик 

на прокурора от РП-Пазарджик Недялка Попова, която да бъде изключена 

от случайното разпределение чрез процент на натовареност 0 %. 

Със Заповед ОП № 29/29.06.2009г- на Окръжния прокурор във 

връзка с настъпили кадрови промени в състава на ОП – Пазарджик, се 

въвеждат изменения при определяне на групите преписки, които ще се 

разпределят с програмния продукт. Обособени са единадесет групи 

преписки и дела за работата, по които е постигната равномерна 

натовареност между прокурорите, съобразена със специализацията на 

прокурорите при работа по отделените видове престъпления.  

          При извършената проверка от екипа на ИВСС не се установиха 

отклонения от този принцип на разпределение на делата. 

 

6.Заповеди и разпореждания : 

 

През 2008г. административният ръководител на ОП – Пазарджик е 

издал 42 бр. заповеди и разпореждания по организацията на дейността на 

прокуратурата, от които по указания на Главния прокурор 12; по указание 

на АП-гр.Пловдив – 2 и по собствена преценка – 38. 

Същите се съхраняват в отделна папка, като всеки един от 

прокурорите и съдебните служители се запознава с тях срещу подпис. 

 

7.Извършени проверки: 

 

-по инициатива на административния ръководител: 

 

През 2008г. Окръжна прокуратура – Пазарджик е извършила 

планирани комплексни годишни ревизии на Районните прокуратури от 

Пазарджишки съдебен район за дейността ми през 2007г., като изготвените 

Ревизионни актове са изпращани на АП-гр.Пловдив и отдел „Инспекторат” 

при ВКП. Резултатите от същите са анализирани пред прокурорския състав. 

  

-по разпореждания/указания/ на други органи на съдебната власт: 
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През периода 26.03.2008г. – 28.03.2008г.  АП – Пловдив е извършила 

комплексна ревизия на дейността на  ОП – Пазарджик. Изготвеният 

ревизионен акт е прочетен на Общо събрание на прокурорите в ОП-

Пазарджик, като по-голяма част от съдържащите се в него констатации за 

дейността на прокуратурата през 2007г. са положителни. За отстраняване на 

установените от ревизията слабости е изготвен анализ и са взети мерки за 

недопускане на нарушения в бъдеще. 

През месец ноември 2008г. АП – Пловдив е извършила контролна 

проверка за това как са изпълнени дадените  в Ревизионния акт препоръки и 

указания  и изготвената по този повод Заповед на Апелативния прокурор. 

 

След констатирани недобри резултати в работата на РП-гр.Пазарджик 

за първо шестмесечие на 2008г., а именно – решени преписки и досъдебни 

производства извън законноустановените срокове и разпореждане на АП-

Пловдив вх.№ 1305/2008г. от 07.11.2008г., със Заповед № 38/11.11.2008г. на 

Окръжния прокурор на ОП-Пазарджик е определена комисия, която да 

извърши проверка за срочността на произнасянията на прокурорите от РП-

Пазарджик. Проверката е следвало да бъде извършена чрез преглед на 

дневниците в РП – Пазарджик, по наблюдателните материали по 

преписките и делата, които не са решени по същество, както и за внесените 

в съда прокурорски актове, чрез преглед на прекратените дела и преписки и 

дела намиращи се за решаване при прокурорите в РП – Пазарджик и на 

папка „чакащи”.  

 В изготвените в  определения в заповедта срок констатации са 

включени и данни за средната натовареност на прокурорите от РП-

Пазарджик, както и данни за натовареността на онези от тях, които са се 

произнасяли извън законноустановените срокове. На  прокурорите от РП-

Пазарджик – Румяна Петрова, Силвана Лупова и Недялко Латев им е била 

дадена възможност да дадат писмени обяснения по повод направените 

констатации, като посочат причините (обективни, субективни) за 

констатираните забавени произнасяния. Със Заповеди ЛС № 

540/25.11.2008г, ЛС № 541/25.11.2008г. и ЛС № 542/25.11.2008г. на 

Окръжния прокурор на ОП-Пазарджик, на основание чл.327 във връзка с 

чл.143,ал.2 от ЗСВ, е обърнато внимание на посочените прокурори от РП. 

Заповедите им са връчени срещу подпис.  

 Със заповед ОП № 35/ 04.11.2008г. на Окръжния прокурор на ОП – 

Пазарджик с цел подобряване на организацията на работа, свързана с 

установяване на липсващи дела и във връзка с извършена проверка по 

указание на ВКП и АП – Пловдив е разпоредено в срок до 28.11.2008г. 

всички прокурори от ОП – Пазарджик и РП – Пазарджик, които 

наблюдават липсващи или изгубени ДП да предприемат необходимите 

мерки за възстановяване на делата. С цитираното разпореждане е 

възложено на  прокурор от ОП – Пазарджик – Калина Накова в срок до 
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05.12.2008г. да извърши контролна проверка по изготвената от нея справка 

за установените липсващи дела, наблюдавани от прокурорите в РП – 

Пазарджик и  ОП – Пазарджик към 29.10.2008г., и да представи доклад за 

изпълнението на заповедта на административния ръководител. 

  

Забележка: Към доклада е приложена подробна справка № 1, 

изготвена от ОП – Пазарджик, относно организацията на 

административната дейност. 

 

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

  

През 2008г. прокурорите  от ОП-Пазарджик са наблюдавали общо 

1215 бр. преписки, от тях новообразувани 1082 бр., образувани в предходни 

години 133 бр.  

Общо решени 1144 бр. преписки, от тях откази да се образува 

досъдебно производство 109 бр., от които обжалвани общо 15 бр., от тях 14 

бр. потвърдени и 1 бр. отменен, необжалвани 94 бр. 

Образувани досъдебни производства 48 бр., изпратени по 

компетентност 137 бр.  

Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 

период 68 бр., от тях нерешени в едномесечен срок – 68 бр. /всички са в 

срок/. 

Останали нерешени преписки, образувани в предходни години. 

В справка № 2 по организацията на образуването и движението на 

преписките, изготвена от ОП – Пазарджик и предоставена на ИВСС за 

целите на настоящата проверка е посочено, че броят на тези преписки е 3 

бр. Направената проверка установи, че през 2008г. са наблюдавани и други 

две преписки образувани в предходни години - №3230/2006г. и 

№1282/2005г.  

Същите бяха проверени: 

 

         Пр.№ 3230/2006г. по описа на ОП-Пазарджик, прокурор Калина 

Накова. На 09.01.2007г. с постановление е възложено  на Директора на ТД 

на НАП да образува ревизионно производство на  лицето Т.С.А., като е 

определен срок от 60 дни. На 14.06.2007г. е изпратено писмо до Директора 

на ТД на НАП с искане за уведомление за хода на производството.  На 

21.06.2007г. е входиран отговор, в който е посочено, че назначената ревизия 

е със срок за завършване – 06.07.07г. На 20.03.2008г. е изпратено 

напомнително писмо до Директора на ТД на НАП. Отговорът на Директора 

на ТД на НАП от 08.04.08г. е, че ревизионният акт е обжалван и върнат за 

нова ревизия. На 10.06.08г. е изпратено писмо до НАП с искане да бъде 

изпратен новия ревизионен акт, в случай, че новата ревизия е приключила. 
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Отговорът от 23.06.08г. на НАП гласи, че новата ревизия е със срок за 

приключване 19.08.08г. На 26.06.08г. е направено искане да бъде изпратен 

новия ревизионен акт. На 20.01.2009г. искането е повторено. На 

28.01.2009г. е постъпил отговор от НАП, който гласи, че новият ревизионен 

акт ще бъде изпратен след връчването му на лицето. На 26.06.2009г. е 

изпратен ревизионният акт. На 10.07.2009г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство от прокурор Стефан Янев. Указано е, че 

постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, въпреки 

разпоредбата на чл.213(2) от НПК, която не ограничава правото на 

жалба срещу постановлението за отказ да се образува наказателно 

производство с определен срок. 

 

        Пр.№ 1282/2005г. по описа на ОП-Пазарджик, прокурор Калина 

Накова. С постановление от 28.01.2006г. е възложена ревизия на ТД на 

НАП, като е определен срок от 60 дни. С  писмо от 07.04.2006г. е поискана 

справка за хода на ревизията. На 14.04.2006г. е постъпил отговор от ТД на 

НАП. На 03.08.06г. отново е изпратено писмо до ТД на НАП. На 15.08.06г. 

в ОП е постъпил отговор, ведно с копие от ревизионния акт. На 

05.02.2007г.е  изпратено писмо до ТД на НАП с посочване, че ревизионен 

акт е изпратен само за едно лице, а не за две. На 13.02.07г. е получен 

отговор, че РА за другото лице все още не е изготвен. На 14.06.07г. е 

изпратено напомнително писмо. На 19.06.07г. е постъпил отговор, че 

предстои издаване на РА. На 18.09.06г. – постановление за отказ за 

образуване на НП за едното лице. На 24.04.08г. е постановен отказ за 

образуване на НП. На 20.01.09г. е изпратено писмо до НАП с питане дали е 

изготвен РА за 3-тото лице. До датата на проверката не е постъпил 

отговор (няма приложен такъв към преписката). 

         

         Забележка: Преписки №№3230/2006г. и 1282/05г. по описа на ОП-

Пазарджик не са посочени в справка № 2 за 2008г.”Останали нерешени 

преписки, образувани в предходни години” , изпратена на ИВСС.  

 

 

В ОП – Пазарджик има общо 2 бр.  преписки на специален надзор 

през 2008г. Подробно описание на образуването и движението на тези 

преписки се съдържа в Справка № 2 по организацията на образуването и 

движението на преписките  за 2008г., представляваща неразделна част от 

настоящия акт. Не се установиха нарушения по движението на тези 

преписки. 

 

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

образуване на ДП.  
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На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 1347/2008г. С постановление от 22.07.2008г. прокурор Петя 

Ташкова е възложила извършването на проверка по преписката. В 

постановлението са дадени указания и срок за извършване на проверката от 

30 дни. С постановление от 01.09.2008г. прокурор Ташкова е отказала да 

образува ДП. С писмо от 16.09.2008г. АП- Пловдив е изискала преписката 

по повод постъпила жалба. На 07.10.2008г. преписката е  изпратена в АП – 

Пловдив. С постановление от 07.10.2008г. АП – Пловдив е потвърдила 

постановлението на ОП – Пазарджик за отказ да се образува ДП, като 

правилно и обосновано. 

 

         Пр.пр. № 2085/2007г. С постановление от 20.11.2007г. прокурор 

Ангел Панков е възложил на РПУ – Пещера извършването на проверка. В 

постановлението са дадени указания и срок за извършване на проверката от 

40 дни. На 23.01.2008г. прокурор Панков е изпратил писмо до РПУ – 

Пещера, с което иска да бъде изпратена преписката. С писмо от 01.02.2008г. 

преписката е изпратена в ОП – Пазарджик, ведно с материалите от 

извършената проверка. С постановление от 05.02.2008г. прокурор Панков е 

отказал да образува ДП. В постановлението е указано препис от същото да 

бъде изпратен на жалбоподателя. 

 

         Пр.пр. № 1663/2008г. С постановление от 21.10.2008г. прокурор 

Калина Накова е възложила извършването на предварителна проверка на 

ОД на МВР – Пазарджик. В постановлението са дадени указания за 

изпълнение в срок от 30 дни. С докладна записка от 10.11.2008г. преписката 

е изпратена в ОП – Пазарджик с материалите от извършената проверка. 

Преписката е получена в ОП – Пазарджик на 12.11.2008г. С постановление 

от 19.12.2008г. прокурор Накова е отказала да образува ДП. 

Постановлението е мотивирано, като е указано препис от същото да бъде 

изпратен на заинтересованите лица. С писмо от 15.01.2009г. преписката е 

изпратена в АП – Пловдив за извършване на служебна проверка. С 

постановление от 30.01.2009г. АП – Пловдив е потвърдила постановлението 

на ОП – Пазарджик за отказ да се образува ДП. 

  

2.Движение и продължаване на срока на извършване на 

проверките. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 1199/2008г. по описа на ОП – Пазарджик. С постановление 

от 04.07.2008г. прокурор Димитрия Ганчева е възложила извършването на 

проверка в срок от 20 дни. В постановлението са дадени конкретни 
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указания. С докладна записка от 04.08.2008г. преписката е изпратена в ОП – 

Пазарджик. С постановление от 28.08.2008г. прокурор Ганчева е възложила 

извършването на допълнителна проверка по преписката в срок от 10 дни. С 

писмо от 01.10.2008г. от РПУ – Пазарджик е поискано удължаване на срока 

за извършване на проверката. С писмо от 10.10.2008г. Окръжният прокурор 

е продължил срока за извършване на проверката с 30 дни. С писмо от 

31.10.2008г. преписката е изпратена в ОП – Пазарджик, ведно с 

материалите от извършената проверка. С постановление от 18.11.2008г. 

прокурор Ганчева е отказала да образува ДП. Указано е препис от 

постановлението да се изпрати на заинтересованото лице. Във връзка с 

постъпила жалба, с писмо от 27.11.2008г. преписката е  изпратена в АП – 

Пловдив. С постановление от 08.12.2008г. на АП – Пловдив е потвърдено 

постановлението на ОП – Пазарджик за отказ да се образува ДП. 

 

Пр.пр. № 529/2008г. по описа на ОП – Пазарджик. Наблюдаващ 

прокурор Димитрия Ганчева. С постановление от 02.04.2008г. прокурор 

Ганчева е възложила извършването на проверка. В постановлението са 

дадени указания за изпълнение в срок от 30 дни. На 13.05.2008г. 

преписката е изпратена от ОДП – Пазарджик с изпълнени указания по 

проверката. С постановление от 03.06.2008г. прокурор Ганчева е отказала 

да образува досъдебно производство. Препис от постановлението е 

изпратен на заинтересованите лица. С писмо от 25.06.2008г. по искане на 

ОП – Пазарджик , РП – Пазарджик е изпратила тяхна пр.пр. № 789/2008г. 

С писмо от 26.06.2008г. преписката ведно с пр.пр.789/2008г. по описа на 

РП - Пазарджик е изпратена в АП – Пловдив по тяхно искане във връзка с 

постъпила жалба. С постановление от 18.07.2008г. АП – Пловдив е 

уважила частично подадената жалба, като е разпоредила на ОП – 

Пазарджик да извърши служебна проверка на постановлението за отказ да 

се образува ДП по пр.пр. 789/2008г. на РП – Пазарджик. С постановление 

от 15.08.2008г. прокурор Ганчева е отменила постановлението на РП – 

Пазарджик за отказ да се образува ДП по пр.пр. 789/2008г., като е указала 

по преписката да бъде извършена допълнителна проверка. С 

постановление от 15.08.2008г. прокурор Ганчева е възложила 

извършването на допълнителна проверка  по пр.пр. 529/2008г. в срок от 30 

дни. С писмо от 11.09.2008г. ОДП – Пазарджик е изпратило материалите с 

извършената допълнителна проверка. С постановление от 14.11.2008г. 

наблюдаващия прокурор е отказал да образува ДП. С постановление от 

06.03.2009г. АП – Пловдив е потвърдила постановлението на ОП – 

Пазарджик, като правилно и законосъобразно 

           

3. Проверка на образуването и движението на инстанционните 

преписки в ОП - Пазарджик 
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През 2008г. в ОП – Пазарджик е имало 250 бр. инстанционни 

преписки. От тях: потвърдени -173бр., частично потвърдени – 5бр., 

отменени -72бр. 

Инстанционни решения на АП – Пловдив по преписки на ОП общо 63 

бр., от тях отменени 7, потвърдени 56 бр. 

Инстанционни решения на ОП – Пазарджик по преписки на РП общо 

182 бр., от тях отменени 65 бр., потвърдени 117 бр., частично потвърдени – 

5 бр. 

Няма инстанционни преписки нерешени в едномесечен срок. 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

          

          Пр.№ 441/2008г. по описа на ОП-Пазарджик, мл.прокурор Елена 

Попова. На 25.04.2008г. с постановление е възложена проверка, като са 

дадени указания и е определен срок. Изрично е постановено  7 дни преди 

изтичане срока на проверката преписката да се докладва за изготвяне на 

искане за продължаване на срока, в случай, че това е необходимо. На 

21.05.2008г. е входирано искане за продължаване на срока с 30 дни. С 

писмо от 26.05.2008г. на Окръжния прокурор е дадено разрешение за 

продължение на срока с 30 дни, считано от 26.05.2008г. На 08.07.2008г. е 

постановен отказ да се образува досъдебно производство. В 

постановлението е указано, че следва да бъде изпратено на 

заинтересованите лица и че подлежи на обжалване по реда на чл.213,ал.2 

НПК. На 18.07.08г. е постъпило  искане от АП-Пловдив да се изпрати 

преписката. На 22.07.2008г. същата е изпратена. На 30.07.2008г. АП с 

постановление е потвърдила акта на ОП-Пазарджик. На 09.09.2008г. е 

постъпило искане от АП преписката да се изпрати поради постъпила жалба 

във ВКП.  С постановление от 30.09.08г. на ВКП  постановлението на АП е 

потвърдено. На 02.10.2008г. преписката е върната от АП. 

 

Пр. пр. № 3032/2006г. С писмо от 28.11.2006г. РП – Пазарджик е 

изпратила пр.пр. 3829/2006г. по компетентност на основание чл.35, ал.2 от 

НПК в ОП – Пазарджик. С постановление от 04.01.2007г. прокурор 

Малинов при ОП – Пазарджик е отказал да образува ДП по материалите по 

преписката. С постановление от 13.06.2008г. АП – Пловдив е отменила 

постановлението на ОП – Пазарджик и е указала да бъде възложено 

извършването на допълнителна проверка. С постановление от 14.07.2008г. 

прокурор Малинов е възложил на ОДП – Пазарджик извършването на 

проверка в срок от 30 дни. На 18.08.2008г. преписката е била изпратена в 

ОП – Пазарджик с изпълнени указания. Същата е заведена в прокуратурата 

на 20.08.2008г. С постановление от 23.10.2008г. прокурор Малинов е 

отказал да образува ДП по материалите по преписката. Препис от 

постановлението е изпратено на жалбоподателя, за което по преписката е 
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приложено съобщение. С постановление от  19.11. 2008г. АП – Пловдив е 

потвърдила постановлението на ОП – Пазарджик за отказ да се образува 

ДП. 

 

 Проверката установи, че работата по преписките на прокурорите 

при ОП – Пазарджик се осъществява съобразно Указание № 

281/08.12.2006г. на Главния прокурор на РБългария. Проверките се 

назначават с мотивирани постановления, в които се дават подробни 

указания до органите, извършващи проверката, като се определя срок за 

извършването й. Срокът на проверката, в зависимост от сложността и 

обема на поставените въпроси за изясняване, следва да бъде до 30 дни. 

Установени бяха случаи, в които се дава срок от 40 дни. Като цяло 

определените срокове за извършване на проверките се спазват. 

Продължават се по установения в Указанията на Главния прокурор ред. 

 Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство 

са добре мотивирани и обосновани. Тези постановления се изпращат на 

жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на прокурора, с 

обикновена поща, като се указва възможността за обжалване, по реда на 

чл.213, ал.2 от НПК.  

 Прокурорите от ОП – Пазарджик решават преписките в 

законоустановения срок. Изключения от това са констатирани при 

проверката, извършена от АП – Пловдив за дейността на ОП – 

Пазарджик за 2008г., по отношение на двама прокурори – Калина Накова и 

Стефан Янев, които са постановили откази да се образува ДП извън 

едномесечния срок, като закъсненията са с по няколко дни.     

Жалбите по инстанционните преписки, както и самите преписки се 

администрират своевременно. 

Положителна констатация е, че от общо 63бр. инстанционни 

решения на АП-Пловдив по преписки на ОП – Пазарджик, 56бр. са 

потвърдените постановления, а отменените – 7 бр., което е показател за 

качество на прокурорската работа на прокурорите от ОП-Пазарджик. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от ОП – 

Пазарджик 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 – Пазарджик, на основание чл.54, ал.1, 

т.2 ЗСВ 

 

През 2008г. в ОП – Пазарджик са наблюдавани 343 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 113, 
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образувани в предходни години 230. За образуваните в предходни години, 

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

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

срокове съобразно чл.234 от НПК /Приложение №1 към Справка № 3/ .  

 

Приключени ДП от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове: 

 Приключени от разследващ орган – 239бр., решени ДП от прокурор 

-274бр. 

Неприключени ДП от разследващ орган в сроковете в сроковете по 

234 от НПК - няма. 

В края на 2008г. е имало общо 56 бр. неприключени ДП от 

разследващ орган, всичките в срок. 

От тях 32бр. са образувани през проверявания период, 24 бр. са 

образувани в предходни години / Приложение №2 към Справка №3/.  

 

На случаен принцип бе проверена преписка:  

Вх.№911/2009г., наблюдаващ прокурор Н.Попова. На 07.10.2009г. 

с постановление на прокурора, след извършена проверка е образувано ДП 

срещу известен извършител за престъпление по чл.248а, ал.2, вр.ал.1 от 

НК. В постановлението на три страници са описани всички обстоятелства, 

установени до този момент и касаещи фактическата обстановка. Прецизно 

е формулирано изпълнителното деяние, като е уточнена и правната му 

квалификация. Дадени са конкретни указания до разследващия орган за 

събиране на доказателства с цел пълно и всеобхватно установяване на 

всички факти и обстоятелства. Определен е срок за разследване от два 

месеца. Също така е указано, че ако срокът на разследване се окаже 

недостатъчен, да се уведоми прокурора за изготвяне на искане за 

удължаването му, по реда на чл.234, ал.3 от НПК. Разпоредено е да бъдат 

спазени изискванията на чл.219, ал.1 от НПК и чл.226 от НПК, както и да 

бъде осъществено периодично уведомяване на наблюдаващият прокурор 

за хода на разследването. Изготвеното постановление изцяло отговаря 

на изискванията на НПК и може да послужи като образец за работа 

предвид високото си качество.   
  

Наблюдавани през 2008г. досъдебни производства, образувани в 

предходни години : 

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 3568/98г. по описа на ОП – Пазарджик. С постановление от 

18.03.1999г. за престъпление по чл.198, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. С 

постановление от 06.07.2005г. РП – Пазарджик е изпратила досъдебното 
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производство в ОП – Пазарджик по компетентност с оглед данни за 

извършено престъпление по чл.199, ал.1 от НПК. С постановление от 

12.07.2005г. прокурор Ангелина Митова  е върнала делото за допълнително 

разследване. С писмо от 26.10.2005г.  ОСлС – Пазарджик е изпратила 

уведомление за приключване на разследването. С писмо от 16.11.2005г.ОП 

– Пазарджик е изискала материалите по следственото дело. На 23.11.2005г. 

делото е  изпратено в ОП – Пазарджик. С писмо от 13.04.2006г. делото е 

изпратено в ОП – Пазарджик по нейно искане. С постановление от 

28.04.2006г. прокурор Ангелина Митова е прекратила наказателното 

производство на основание чл.237, ал.1, т.2 от НПК спрямо обвиняемия. С 

постановление на АП – Пловдив от 31.05.2007г. е отменено 

постановлението за прекратяване на ОП – Пазарджик. С писмо от 

06.06.2007г. делото е изпратено от ОП – Пазарджик  в ОСлС за изпълнение 

на указанията дадени от АП – Пловдив, в срок от 30 дни. На 06.06.2007г. 

мл.прокурор Ташкова е направила искане за продължаване на срока за 

разследване до Главния прокурор на основание чл.234, ал.3, пр.2 от НПК. 

На 02.07.2007г. делото е изпратено в ОП- Пазарджик с изпълнени указания. 

С постановление от 05.07.2007г. мл.прокурор Ташкова е върнала делото с 

оглед изпълнението на дадените в постановлението указания. На 

07.12.2007г. делото е изпратено в ОП – Пазарджик с мнение за 

прекратяване на НП. С постановление от 09.01.2008г. мл.прокурор Ташкова 

е прекратила НП на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК.   

 

Пр. пр. № 2244/2007г. по описа на ОП- Пазарджик. На 13.10.2007г. в 

РПУ – гр. Септември е започнато досъдебно производство срещу ИИ за 

престъпление по чл.343, ал.3, б.”Б” от НК. На 30.11.2007г. мл. прокурор Е. 

Попова е направила искане за удължаване срока на разследване по ДП  с 

два месеца. С писмо от 06.12.2007г. срокът за разследване по досъдебното 

производство е бил удължен с два месеца. На 27.02.2007г. делото е  

изпратено в ОП – Пазарджик с мнение за предаване на съд. На 14.03.2008г. 

мл.прокурор Е.Попова е внесла в ОС – Пазарджик обвинителен акт на 

основание чл.247, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр.пр. 2130/2007г. по описа на ОП – Пазарджик. Наблюдаващ 

прокурор Н. Попова. С постановление от 26.06.2009г. прокурор Попова е 

образувала ДП срещу НИ за престъпление по чл.249, ал.1 от НК. В хода на 

разследването са установени извършителите на инкриминираното деяние. 

По делото са извършени множество действия по разследването. Срокът за 

разследване по досъдебното производство е бил удължаван съобразно 

предвидения в НПК ред до 03.05.2009г. На 26.06.2009г. в ОС – Пазарджик е 

внесен обвинителен акт на основание чл.247, ал.1, т.1 от НПК. 
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Пр.пр. № 208/2007г. ДП 30/07г. по описа на ОП – Пазарджик е 

образувано срещу ИИ по чл.255, ал.1 от НК. Регулярно е възобновявано и 

регулярно са изпращани писма по ДП.  

 

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

 

За проверявания период общия брой на тези ДП е 4, от които  

прокурорът е извършил необходимите действия. 

 

Бяха проверени : 

 

Пр.пр. № 496/2007г. по описа на ОП – Пазарджик. ДП е образувано 

срещу известни извършители за престъпление по чл.257, ал.1, вр.чл.256, 

пр.2, вр.чл.20, ал.2 от НК. С постановление от 03.07.2008г. НП е  

прекратено. С постановление от 18.07.2008г. АП – Пловдив е потвърдила 

постановлението за прекратяване на НП. Същото е  обжалвано пред ВКП. С 

постановление от 19.09.2008г. ВКП е отменила постановленията на АП – 

Пловдив и ОП – Пазарджик, като е дала конкретни указания по 

разследването. Срокът за разследване по ДП е бил продължен от Главния 

прокурор на РБългария с 8 месеца, считано от 29.10.2008г. С 

постановление, на основание чл.242, ал.2 от НПК, прокурор Н. Попова е 

възложила извършване на допълнителни действия по разследването. 

 

Пр.пр.623/2007г. на прокурор Н. Попова при ОП - Пазарджик. 

Постановление от 29.09.2008г.  за възлагане да се извършат отделни ПСД.  

 

Пр.пр.1531/2008г. на прокурор Н. Попова при ОП- Пазарджик. 

Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за 

неотклонение от 01.12.2008г., като на същата дата прокурорът е извършил и 

разпит на обвиняемия. 

 

Пр.пр. № 1682/2004г. сл.дело № 70/20003г. НОХД 402/2008г. 

проведено в осем съдебни заседания. Водено за престъпление по чл. 203, 

ал.1, вр.чл.202, ал.2, вр.чл.26 от НК. Прокурор Янев сам е извършил 

действия по привличане на обвиняемия, разпит и предявяване на 

обвинението. 

 

 

През 2008г. в ОП – Пазарджик е образувано 1  бързо производство, 

което е приключено в срока по чл.356, ал.5 от НПК и 2 незабавни 

производства, които са приключени в срока по чл.362, ал.5 от НПК. 
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Спрените наказателни производства в ОП – Пазарджик през 

2008г. са общо 62бр., от които спрени срещу неизвестен извършител са 

37бр., а спрени срещу известен извършител са 25бр.ДП. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

СПРЕНИ СРЕЩУ НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ: 

 

Пр.№1006/04г., наблюдаващ прокурор Калина Накова.  Постановено 

е спиране на наказателното производство  на 02.11.2005г., на основание 

чл.239,ал.1,т.2 и ал.3 НПК. Същото е образувано за престъпление по 

чл.244,ал.1 от НК. В наблюдателно производство няма приложени други 

материали. 

 

Пр.№ 755/05г., наблюдаващ прокурор – зам.окръжен прокурор 

Ангелина Митова. НП е образувано за престъпление по чл.244,ал.1 НК. С 

постановление от 01.08.05г. същото е спряно на основание чл.239,ал.1,т.2 

НПК. Изпращани са писма, подписани от мл.прокурор Е.Попова до ОСлС-

Пазарджик с искане  на 4 месеца да се докладва за резултатите от 

провежданите издирвания.  Последното напомнително писмо е от 

24.10.2008г. 
 

Пр.№1293/2004г., наблюдаващ прокурор – Окръжния прокурор Иван 

Даскалов.  Наказателното производство е спряно  с постановление от 

08.02.05г. Периодично се изисква следственото дело с оглед установяване 

на основания за възобновяване на производството. 

 

Пр.пр. № 1171/2002г. Досъдебното производство е образувано на 

05.08.2002г. срещу НИ  за престъпление по чл.115 от НК. След изпращане 

на десет напомнителни писма за изпращане на делото в ОП – Пазарджик, 

поради изтичане на предвидения срок за разследване, с постановление от 

18.12.2006г. досъдебното производство е  спряно. С писмо от 13.09.2007г. 

прокурор Ст.Янев е изискал спряното дело за проверка. На 20.09.2007г. 

делото е  изпратено в ОП –Пазарджик. С писмо от 02.10.2007г. делото е 

изпратено в ОСлС за продължаване на издирването на неустановения 

извършител, като в писмото е указано на всеки четири месеца да се 

съобщава за резултата от издирването. С писма от 03.06.2008г, 06.11.2008г. 

и 28.01.2009г. ОСлС е уведомявала ОП – Пазарджик, че извършителя на 

престъплението не е открит. 

 

Пр.пр. 2264/2005г. С постановление от 07.12.2005г. е образувано 

предварително производство срещу НИ за престъпление по чл.115 от НК. С 

постановление от 27.06.2006г. наказателното производство е спряно. С 
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писмо от 12.02.2007г. досъдебното производство е  изискано от ОСлС. По 

делото няма приложени писма за това дали са налице основания за 

възобновяване на досъдебното производство. 

 

Пр.пр. № 2200/2006г. С постановление от 02.04.2007г. прокурор 

Ангел Панков е образувал ДП срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 249, ал.4, вр.ал.3 от НК. С постановление от 

07.06.2007г. наказателното производство е спряно. С докладна записка от 

28.01.2009г. и 29.05.2009г. РУ МВР – Пазарджик е уведомило ОП – 

Пазарджик, че въпреки проведените ОИМ извършителят на деянието не е 

разкрит. 

 

СПРЕНИ СРЕЩУ ИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ: 

 

          Пр.№ 165/07г., наблюдаващ прокурор Н.Попова. Постановление за 

спиране на наказателното производство от 18.08.09г. В същото изрично е 

указано да се продължат издирвателните мероприятия за откриване 

местопребиваването на двамата свидетели, като на всеки десет дни се 

изпраща на наблюдаващия прокурор справка за резултата от издирването. 

Указано е, също така, да се изготви план за ОИМ и да се представи за 

съгласуване на наблюдаващия прокурор. След това, делото да се докладва 

за възобновяване по чл.245(2) НПК. Няма приложени други материали 

по наблюдателното производство (към датата на проверката от 

ИВСС).  
 

Пр.№ 1839/07г., наблюдаващ прокурор Стефан Янев. Постановление 

за спиране на наказателното производство от 03.07.09г. В същото не е 

посочен номера на телеграмата, с която лицето се обявява за ОДИ.  
 

Във връзка с оптимизиране дейността по спрените досъдебни 

производства, Окръжният прокурор на ОП – Пазарджик е постановил 

Разпореждане ОП № 5 /25.01.2008г., в изпълнение на Разпореждане № 

21521/2007г. на ВКП с цел недопускане неоснователно и неоправдано 

физическо затрупване на звената на МВР с големи количества спрени 

досъдебни производства без насочващи конкретни указания от 

наблюдаващия прокурор, без план за провеждане на конкретни оперативно 

– издирвателни действия и разделяне и изгубване на веществените и други 

доказателства по делата. Разпоредено е при спиране на досъдебното 

производство наблюдаващите прокурори стриктно да спазват разпоредбата 

на чл.110 от НПК, като следва да се убедят в наличието на описаните в 

делото веществени доказателства и изрично да разпореждат същите да се 

предават на органа, при който се изпраща спряното досъдебно 

производство. Преди изготвяне на заключително постановление с мнение за 
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спиране на производството разследващият орган следва да изготви и 

представи на наблюдаващия прокурор План за оперативно – издирвателни 

действия, които следва да бъдат извършени от оперативните служби на 

МВР. Когато наблюдаващият прокурор се произнася с постановление за 

спиране на производството в същото да се посочват конкретни указания за 

действията на оперативните служби на МВР. 

С Разпореждане № ОП – 14/02.04.2008г. във връзка с Указание изх. № 

55/14.02.2008г. на ВКП Окръжният прокурор на ОП – Пазарджик е 

разпоредил извършването на конкретни действия от наблюдаващия 

прокурор преди и след спиране на наказателното производство. Също така 

предвидено е всички материали, необходими за издирване на лицето или 

лицата отсъствието, на които е станало причина за спирането на 

производството, да се оформят в отделно досие. На всеки два месеца 

дознателят и членовете на разследващият екип по делото следва да 

докладват на наблюдаващия прокурор за извършваните действия по 

издирването, а последният да преценява дали са отпаднали основанията за 

спиране на досъдебното производство. Контролът по изпълнение на това 

разпореждане е възложен на прокурора от ОП – Пазарджик - Калина Накова  

 

От проверените на случаен принцип дела се установи, че посочените 

по- горе указания на ВКП и разпореждания на окръжния прокурор на ОП – 

Пазарджик не се изпълняват в пълен обем.  

 

Проверка на приключилите от разследващ орган и решени от 

прокурор ДП 

 

През 2008г. са прекратени общо 130 ДП , от тях обжалвани пред 

съда 5бр., от които всичките са отменени. Обжалвани пред по – горните 

прокуратури 2бр., от които отменени 2бр. Служебно отменени от по –

горните прокуратури 4бр. Прекратени ДП поради изтекла давност – 43 бр. 

Всичките прекратени ДП бяха проверени. Актовете на съда, с които 

са отменени постановленията, се събират в отделна папка. Бяха проверени 

и двете ДП, обжалвани пред по –горестоящите прокуратури: 

  

Отменени постановления на ОП – Пазарджик от съда : 

 

Пр.пр. № 1346/2001г. Досъдебното производство е образувано на 

27.07.2001г. срещу НИ за престъпление по чл.115, вр.чл.18, ал.1 от НК и 

чл.330 от НК. Досъдебното производство е  спирано с постановления от 

11.04.2006г. и 05.11.2007г. и възобновявано с постановления от 31.08.2007г. 

и 13.11.2007г. С постановление от 14.12.2007г. на прокурор Н. Попова 

наказателното производство е  частично прекратено за престъпление по 

чл.115, вр.чл.18, ал.1 от НК. Във връзка с подадена жалба, с определение от 
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03.01.2008г. ОС – Пазарджик е отменил постановлението на ОП – 

Пазарджик и е върнал делото за изпълнение на дадени указания. На 

14.01.2008г. , чрез ОС – Пазарджик до АС – Пловдив е депозиран протест 

от прокурор Попова.  С определение от 05.02.2008г. АС – Пловдив е 

потвърдил определението на ОС – Пазарджик. С постановление от 

02.06.2008г. прокурор Д. Ганчева частично е прекратила НП по отношение 

престъпление по чл.115, вр.чл.18, ал.1 от НК. 

 

Пр.пр. № 1335/2008г. по описа на ОП- Пазарджик. На 14.07.2008г. 

в РПУ – Пазарджик е започнато ДП срещу ИИ за престъпление по чл.343, 

ал.1, б.”в”, вр.чл.342, ал.1 от НК. С постановление от 26.09.2008г. прокурор 

Елена Попова е прекратила наказателното производство. По повод 

постъпила жалба с определение от 15.10.2008г. ОС – Пазарджик е 

прекратил производството, като е указал делото да се върне в ОП – 

Пазарджик за  изпълнение на процедурата по чл.243, ал.3 о НПК. С 

определение от 27.10.2008г. ОС – Пазарджик производството по ЧНД  е дал 

конкретни указания на ОП – Пазарджик. С определение от 12.11.2008г. ОС 

– Пазарджик е отменил постановлението на ОП – Пазарджик за 

прекратяване на наказателното производство. С постановление от 

04.12.2008г., на основание чл.196, ал.1, т.2 от НПК прокурор Попова е 

изпратила ДП на РПУ – Пазарджик за изпълнение на дадените указания в 

срок от 15 дни. С постановление от 23.12.2008г. прокурор Попова е 

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

вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

 

 Констатира се, че постановленията за прекратяване на 

наказателното производство са мотивирани. По наблюдателните 

производства се прилага съобщение  за връчване на препис от 

постановленията на заинтересованите лица с указание за възможността 

за обжалване в 7- дневен срок пред съда. Постъпилите жалби срещу 

постановленията за прекратяване се администрират своевременно. 

Указанията, дадени от съда след отмяна на постановлението за 

прекратяване, се привеждат в изпълнение своевременно, чрез изготвяне 

на постановление на основание чл.196, ал.1, т.2 от НПК, в което се 

определя и срок. 

 Прокурорите от ОП – Пазарджик се произнасят в предвидения в 

НПК едномесечен срок. 

  

Възобновени наказателни производства през проверявания 

период са общо 111бр. От тях образувани през проверявания период 6бр., 

образувани в предходни години 105бр. 
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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 130 бр. - уважени.  

Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

на срока за разследване до по –горестоящата прокуратура 86бр. - уважени.             

Направените искания от наблюдаващите прокурори в ОП – 

Пазарджик до Главния прокурор на РБългария са 44 бр. Всичките са  

уважени. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.№ 2622/07г., прокурор Панков, пр.№ 1421/07г., прокурор –

Окръжния прокурор Иван Даскалов, пр.№ 228/08г., прокурор 

Малинов,пр.№ 574/08г., мл.прокурор Тошкова, пр.№ 1424/08г., прокурор 

Ст.Янев, пр.№ 67/08г., прокурор Попова, пр.№ 396/08г., прокурор 

Д.Ганчева, пр.№ 1048/08г., мл.прокурор Е.Попова, пр.№ 456/07г., 

прокурор Калина Накова.  

 

Исканията за продължаване на срока за разследване са направени в 

предвидения от закона срок и при наличие на правна и фактическа 

сложност на делото. Същите се изготвят своевременно. 

         От проверените на случаен принцип досъдебни производства, 

изключение е искането по вх.№ 1424/2008г. по описа на ОП – Пазарджик, 

което е направено от наблюдаващият прокурор Стефан Янев на 

25.09.2008г. Дознание № 1016/2008г. по описа на РПУ – Пазарджик е 

образувано на 26.07.2008г. за престъпление по чл.149, ал.5, т.3, вр.ал.1, 

вр.чл.26, ал.1 и чл.29, ал.1, б.”а” и „б” от НК, като освен, че не е спазен 

15- дневния срок по чл.234, ал.4 от НПК, като причина за забавеното 

разследване е посочено отсъствие на разследващия полицай и 

наблюдаващия прокурор през месец август 2008г., поради платен годишен 

отпуск и изчакване на резултатите от двете експертизи. 

 

Наказателни производства на специален надзор. 

 

През 2008г. в ОП – Пазарджик са наблюдавани 3 ДП на специален 

надзор.  Изготвена е справка за движението и актуалното състояние на 

тези досъдебни производства.  

 

Както изрично е посочено в Годишния отчетен доклад за дейността 

на Окръжна прокуратура-гр.Пазарджик през 2008г., основен проблем на 
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досъдебната фаза на наказателния процес представляват сроковете, 

регламентирани в разпоредбата на чл.234,ал.1 НПК, които са еднакви за 

всички досъдебни производства, независимо от вида на разследваното 

престъпление. Кратките срокове гарантират бързина  и ефективност на 

правосъдието и играят важна дисциплинираща роля за органите на 

досъдебното производство, но следва да се посочи, че за  разследването на 

определени категории престъпления (напр. по Глава седма от НК) те се 

явяват неоправдано кратки. Необходима е законодателна промяна, 

която да внесе диференциация на сроковете за разследване с оглед 

тежестта на обвинението. 

В Окръжна прокуратура – гр.Пазарджик се разследват  дела с 

фактическа и правна сложност. Географското разположение на района, 

наличието на много поделения на Националното управление по горите, 

развития туризъм  имат голям принос за общата натовареност на 

прокуратурата. В прокуратурата наблюдаваните досъдебни производства 

имат за предмет разнообразна по  вид престъпна дейност. Това води до 

образуване и наблюдение на наказателни производства по характерни 

видове престъпления – престъпления против личността, включени в Глава 

ІІ от НПК, против собствеността – Глава V от НК, против стопанството – 

Глава VІ от НК, документни престъпления – Глава ІХ от НК и 

общоопасни – Глава ХІ от НК. Перманентната криминална активност 

на ромската част от населението до голяма степен очертава 

структурата и динамиката на престъпността в района.  
 

Забележка: Към доклада е приложена изготвена  от ОП – 

Пазарджик 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 66 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период 35бр., по образувани ДП в 

предходни години 31 бр.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 7 бр., 

от тях върнати с разпореждане на съда -4бр., върнати с определение на съда 

– 3бр. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 83бр. От тях : 
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- Осъдителни присъди по общия ред -45бр., от тях протестирани 

6бр.Резултати от протеста -2бр. уважени, 1бр. неуважен и 3 бр. 

неразгледани. 

- Оправдателни присъди по общия ред -9бр., от тях протестирани – 

9бр. Резултати от протеста 1 бр. – уважен, 4 бр.– неуважени и 4бр. 

-неразгледани. 

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

сл.от НПК/ - 11бр., от тях протестирани няма. 

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

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 9 бр. 

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

досъдебното производство – 8бр. Одобрени от съда споразумения 

– 8бр. Неодобрени и върнати на прокурора- няма. 

 

          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. – уважен. 

          Подадени касационни протести – 4 бр., от които 1 – уважен и 3 – 

неуважени. 

 

През 2008г. прокурорите в ОП – Пазарджик са участвали в 397бр. 

съдебни заседания по НСН в дни.  

Участие в дела общо 684бр., от които 200 първоинстанционни и 484 

въззивни. 

 

 На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД № 14/2008г., наблюдаващ прокурор Н. Попова. ДП е образувано 

на 02.10.2007г. по чл. 116, ал.1, т.6, пр.3, вр.чл.115 от НК срещу известен 

извършител. Обвинителният акт е внесен в ОС – Пазарджик на 22.02.2008г., 

на основание чл.247, ал.1, т.1 от НПК. По прокурорското дело са 

приложени копия от протоколите от проведените съдебни заседания. 

 

ПД №24/2008г. , наблюдаващ младши прокурор Е. Попова. ДП е 

образувано на 01.12.1998г. срещу известни извършители за престъпление по 

чл.199, ал.1, т.3, пр.2, вр.чл.198, ал.1,вр.чл.20, ал.2 от НК. Делото е спряно с 

постановление 28.04.2006г. С постановление от 19.04.2007г. ДП е 

възобновено. Срокът на разследване е продължен съобразно установения в 

НПК ред. С писмо от 26.02.2008г. делото е изпратено в ОП – Пазарджик с 

мнение за предаване на съд. На 26.03.2008г. на основание чл.247, ал.1, т.1 от 

НПК е внесен обвинителен акт в ОС – Пазарджик. Приложено е копие от 

присъдата. 
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ПД №41/2008г., наблюдаващ прокурор Д.Ганчева. ДП е образувано 

на 05.02.2008г. срещу известен извършител за престъпление по чл.151, ал.1, 

вр.чл.26, ал.1 от НК. Срокът е  продължаван по предвидения в НПК ред. На 

29.05.2008г. делото е изпратено в ОП – Пазарджик с мнение за съд. На 

19.06.2008г. в ОС – Пазарджик е внесен обвинителен акт. Делото е върнато 

с разпореждане на съда за отстраняване на процесуални нарушения. С 

постановление от 26.06.2008г. на наблюдаващия прокурор е изпратено РПУ 

– Панагюрище. 

 

ПД №28/2008г. ДП е образувано за престъпление по чл.343, ал.1, 

б.”в” от НК. Правени са искания за продължаване на срока за разследване, 

тъй като пострадалия е чужд гражданин. Преди изтичане на сроковете за 

разследване, прокурорът на няколко пъти е изисквал доклад от 

разследващия орган . Взето е било на „СН”. Приключено е с оправдателна 

присъда, по която има протест. По делото няма данни за резултата от 

протеста. 

 

ПД №63/2008г., наблюдаващ прокурор Атанас Илиев. ДП е започнато 

на 11.06.2008г. срещу известен извършител за престъпление по чл.354а, ал.1 

от НК. Срокът на разследване е продължаван по предвидения в НПК ред. 

На 07.11.2008г. делото е изпратено с мнение за съд. На 18.11.2008г. в ОС – 

Пазарджик е внесен обвинителен акт на основание чл.247, ал.1, т.1 от НПК. 

На 04.12.2008г. е обявена присъдата по делото. 

           

          Прокурорските дела съдържат всички необходими материали, 

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

отбелязване за датите на насрочените съдебни заседания и съдържат 

информация относно приключване на делото. 

 

Установи се, че протестите се съхраняват в отделни папки, като  по 

някои от тях  не са приложени  „допълнителни съображения”, изготвени 

след написване на мотивите от съда.  Разделени са в 4 бр.папки според вида 

им: по нохд до АС; чнд до АС; касационни и срещу мерки за неотклонение 

„задържане под стража”. 

Протестите са подавани в срок и са подробно мотивирани. 

   

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  тричленна комисия, която да анализира причините за 

допуснатите слабости, довели до връщане на делата от съда, както и да 
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набелязва мерки за преодоляване на пропуските, допуснати от отделните 

прокурори. 

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 шестмесечие. 

Въведените положителни практики и засиленият  контрол от страна 

на Административните ръководители на Прокуратурите в Пазарджишки 

съдебен регион  са довели до намаляване на върнатите от съда дела за 

допълнително разследване. Също така, от началото на 2009г. в изпълнение 

на указанията, дадени от ВСС, е започнало провеждането на Общи 

събрание на съдии и прокурори, на които се разисква този проблем. 

Първата такава среща е проведена на 30.01.2009г., като  е постигната 

договореност с Председателя на Окръжен  съд – гр.Пазарджик, такива 

срещи да се провеждат в края на всяко тримесечие.  

   

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2008г. са приведени в изпълнение 73 бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок са 1 бр. Няма отлагания на изпълнението на 

наказанието. 

 

Надзорът по изпълнение на наказанията в ОП – Пазарджик е на 

много –добро ниво. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

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

общо 104, от които 82бр. първоинстанционни – решени, 22 бр. въззивни - 

решени. Предявени граждански искове от прокурор -6бр. Обжалвани 

съдебни решения от прокурор – 10бр. 

 По гражданските дела се комплектоват преписки, в които се 

съдържат материалите по делото: искова молба, отговор, становище и др. 

  

           Бяха проверени :  

     1.Вх. №И -181/2008г, искова молба от 23.12.2008г. по чл.155, ал.1, т.5 

от ТЗ. 

2.Пр. № 151/2008г., искова молба по чл.155, т.2 от ТЗ от 10.09.2008г. 

3.Пр. № 768/2008г., искова молба по чл.155, т.2 от ТЗ от 09.09.2008г. 

4.Пр. № 809/2008г, искова молба по чл.155, ал.1, т.3 от ТЗ от 

11.07.2008г. 

5.Пр. № 646/2008г., искова молба по чл.155, ал.1, т.3 от ТЗ от 

19.06.2008г. 



 25 

6.Вх. № 563/2006г. от 11.07.2008г. по чл.336 от ГПК. 

7. № 203/2008г. от 11.12.2008г. становище, като контролираща страна 

по чл.10, ал.1 от ЗОДОВ по гр. дело №822/2008г. 

     

          Всички искови молби са подробно мотивирани и към тях са 

приложени необходимите доказателства.  

 По гражданските дела прокурорът изготвя отговори на предявените 

искове, които са подробно мотивирани / вх. №2121/2008г. и вх. № 

1963/2008г./ 

 В отделна папка се класират касационните жалби и изложенията към 

тях, срещу въззивни решения по граждански дела, както и въззивни 

жалби. 

  

          Работата на ОП – Пазарджик по гражданско –съдебния надзор е 

на много –добро ниво. 

 

4. Административно - съдебен надзор 

 

 Брой административни дела с участие на прокурор – 302бр., от които 

299бр. участия по закон и 34 участия по Указание № И -60/26.02.2007г. на 

Главния прокурор на РБългария и по преценка.  

          Общият брой на заседанията по административни дела през 2008г. е 

90 броя.  

          Подадени протести срещу административни актове и решения – 8бр., 

от тях 7бр. на прокурор Стефан Янев и 1бр. на мл. прокурор Ташкова. От 

тях 2 бр. не са уважени и 6 бр. не са разгледани, чакат решение. 

         Със Заповед на административния ръководител – Окръжен прокурор 

на ОП –Пазарджик, в ОП –Пазарджик е създаден Административен отдел, 

като за работа в този отдел са определени двама прокурори. Води се 

надлежна книга за провежданите заседания по административни дела. 

  

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от ОП – 

Пазарджик Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, 

отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

V.Анализ на противоречива съдебна практика : 

 

Най-съществените противоречия в практиката на съдилищата от 

Пазарджишкия съдебен район са били свързани предимно с приложението 

на института на съкратеното съдебно следствие и по–специално по 

въпроса може ли съдът да отхвърли искането на подсъдимия за 

предварително изслушване, и ако да, на какво основание. Последните 
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изменения на НПК, в сила от 28.12.2008г., са дали отговор на тези 

въпроси. 

Налице е била и противоречива съдебна практика по въпроса, дали 

съкратеното съдебно следствие е приложимо само в случаите на 

проведено досъдебно производство по общите правила и допустимо ли е, 

ако досъдебното производство е протекло под формата на бързо или 

незабавно такова, в съдебната фаза да се прилага институтът на 

съкратеното съдебно следствие. Част от съдиите в Пазарджишкия 

окръжен съд, действали предимно, като въззивни съдии през годината,  в 

решенията си са изразявали становище, че такова смесване на два вида 

диференцирани процедури с приложението на института на съкратеното 

съдебно следствие е недопустимо. Други съдебни състави са приемали, че 

смесването на двата вида процедури е възможно, тъй като в Глава ХХVІІ 

от НПК не се съдържа такава изрична забрана. 

  

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните 

констатации и препоръки: 

   КОНСТАТАЦИИ: 

   През 2008г. ОП- Пазарджик е работила в намален състав. От десет 

прокурори по щат реално са работили девет прокурори, от които 2-ма 

младши прокурори. 

   Констатира се, че в прокуратурите в Пазарджишки 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 насочване 

на вниманието им върху същинската им дейност. 

 

         Деловодните книги и регистри  в Окръжна прокуратура – 

гр.Пазарджик са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника 

за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България и съответните указания на Върховна касационна 

прокуратура. Записите в тях са извършвани редовно и правилно. 

Констатираха се някои дребни пропуски, които са посочени в съответния 

раздел на настоящия акт. 

  В цялостната си дейност прокуратурите от Пазарджишки съдебен 

регион са се ръководили от заповедите, разпорежданията и указанията на 

по- горните по степен прокуратури – ВКП, ВАП и АП, както и такива 
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издадени от Окръжният прокурор при Окръжна прокуратура– 

гр.Пазарджик. 

  Налице е добро взаимодействие на прокурорите от Окръжна 

прокуратура – гр.Пазарджик с разследващите органи. 

  Констатира се добра работа по преписките в Окръжна прокуратура –

гр. Пазарджик.  

  Установи се, че в Окръжна прокуратура – гр.Пазарджик е създадена 

много добра организация по изпълнение на заповед № ЛС – 2403/2007г. на 

Главния прокурор на РБългария, относно дейността по спрените 

досъдебни производства.  

   Няма неприключени досъдебни производства извън 

законоустановените срокове. 

 

   В Пазарджишки съдебен район няма противоречива прокурорска 

практика. 

През 2008г.  е била налице противоречива съдебна практика по 

въпроса, дали съкратеното съдебно следствие е приложимо само в 

случаите на проведено дъсъдебно производство по общите правила и 

допустимо ли е, ако досъдебното производство е протекло под формата на 

бързо или незабавно такова в съдебната фаза, да се прилага институтът на 

съкратеното съдебно следствие. Част от съдиите в Пазарджишкия 

окръжен съд, действали предимно, като въззивни съдии през годината,  в 

решенията си са изразявали становище, че такова смесване на два вида 

диференцирани процедури с приложението на института на съкратеното 

съдебно следствие е недопустимо. Други съдебни състави са приемали, че 

смесването на двата вида процедури е възможно, тъй като в Глава ХХVІІ 

от НПК не се съдържа такава изрична забрана. 

 

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

необходимо да даде следните 

 

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

   1. Да се въведат вътрешни разносни книги, в които 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.  
 

        2.Съдебните деловодители да  попълват стриктно всички графи 

във водените регистри и дневници. 
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          3.Съдебните служители да подобрят дейността при изготвяне и 

предоставяне на справки и информация до различни органи и 

институции с цел недопускане на подаване на неточни или непълни 

данни. 

 

   4.Наблюдаващите прокурори да завишат контрола по 

отношение на сроковете, спрямо органите, на които е възложено 

извършването на проверки по преписки. 

 

    5. Да се провеждат работни съвещания с разследващите органи 

и ръководителите на ОД МВР и на съответните полицейски 

подразделения за набелязване на мерки за подобряване качеството  на 

работата по досъдебните производства и утвърждаване на стремежа 

към приключване на същите в кратки срокове. 

 

          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 – 

гр.Пазарджик 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.Пазарджик. 

          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 

Окръжна прокуратура – гр.Пазарджик с резултатите от извършената 

планова проверка.  

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Апелативния прокурор 

при Апелативна прокуратура-Пловдив, за сведение. 

                     
            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 283/12.10. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

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

2008г. и първото шестмесечие на 2009г. 

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

първото шестмесечие на 2009г. 
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            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 

 

 


