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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 РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПЛАНОВА  ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИНГРАД 

 

извършена в периода от 22.10.09г. до 23.10.09г. 

 

 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 282/12.10.2009 г. 

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 Инспектората 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 Районна прокуратура-Велинград, изискване и 

предоставяне от РП-Велинград 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 
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включват данни за 2008г. и първото шестмесечие на 2009г., както и отразяват 

индивидуалната натовареност на 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. 

 

Дейността на РП–Велинград е предвидено по щат да се осъществява от 

5 прокурори. През проверявания период дейността се е осъществявала от 4 

прокурори. Един прокурор е отсъствал, поради ползване на отпуск за 

отглеждане на малко дете. В РП – Велинград няма незаети щатни бройки за 

прокурори.  

Прокурорите в РП–Велинград се подпомагат от 7 броя  служители. 

Няма незаети щатни длъжности за служители. 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна прокуратура, като 21 от 

книгите се водят на хартиен носител, а на електронен носител се водят 2. Три 

от книгите в РП – Велинград се водят на хартиен и на електронен носител. 

          Със заповед № ЛС – 155/11.12.2008г. на административния 

ръководител на РП – Велинград -Антон Стоянов, е разпоредено въвеждане 

на книги за всеки прокурор в РП – Велинград, в които срещу подпис да се 

предават преписки, досъдебни производства и други, като след приключване 

на работата с тях да се връщат в деловодството на РП – Велинград срещу 

подпис. Определен е и служител, които да отговаря за срочното и вярно 

отбелязване в книгите. 
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3.Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

През 2008г. РП – Велинград е работила с две информационни 

деловодни програми: „Law Choice” и УИС, предоставени от ВСС и ВКП. 

Работа с УИС е започнала на 01.01.2009г. в изпълнение на Заповед № ЛС – 

157/23.12.2008г. на Районния прокурор на РП – Велинград. 

Прокурорите в РП - Велинград при осъществяване на своята дейност 

ползват правно информационни програми „Апис”, „Сиела” и „Лакорда”. 

          Организацията на дейността по водене на статистиката е съобразно 

указанията на ВКП. Административният ръководител издава съответната 

заповед, която се изпълнява от прокурор и служител по надзори, като данните 

се съхраняват и на хартиен носител. 

Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел 

обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, 

се подготвя и изпраща своевременно. Провеждат се работни съвещания във 

връзка с постъпили указания от ВКП , АП и ОП във връзка с промени в 

законодателството, издават се заповеди по повод изготвянето на 

статистически данни, отчети и други. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата в РП-Велинград. 

 

Със Заповед № РП - 48/11.10.2007г., изменена и допълнена със Заповед 

№ РП – 5/03.04.2008г., с оглед продължителното отсъствие на прокурор 

Елена Малинова поради бременност и раждане, и Заповед № РП – 

6/03.10.2008г. на Районния прокурор на РП – Велинград, е въведено 

електронното разпределение на преписките и делата, съобразно поредността 

на постъпването им, чрез програмния продукт „Law Choice”. За работа с 

програмата са определени съдебни служители, както и заместници при 

тяхното отсъствие. В заповедта са обособени групите преписки и 

натовареност на прокурорите по отделните видове надзори. Протоколите за 

избор на наблюдаващ прокурор се съхраняват в отделна папка.  

При проверката не бяха установени отклонения от този принцип. 

  

  5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

     Книгата за веществени доказателства се води стриктно. В нея се 

описват ВД, номер на ДП, дата на получаването им в прокуратурата, 

обвиняемо лице, на кого се предават срещу подпис и печат. В отделна папка 

се подреждат приемателно – предавателните протоколи, двустранно 
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подписани. Веществените доказателства се съхраняват в архива на 

прокуратурата, на отделни рафтове, като същите са описани, съобразно 

изискванията на ПОДАПРБ. 

 Със заповед № ЛС -19/10.03.2009г. на Административния ръководител 

на РП – Велинград е разпоредено назначаването на комисия, която да 

извърши проверка за наличността на съхраняваните веществени 

доказателства и да провери воденето на книгата за веществени доказателства, 

като за резултатите от извършената проверка да се изготви протокол. В 

изпълнение на тази заповед от назначената комисия е извършена проверка, 

резултатите, от която са отразени в Протокол № 1/25.03.2009г. 

 В изпълнение на изискванията в Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на Прокуратурата на РБългария, със заповед 

№ РП – 3/15.09.2009г. на Административния ръководител на РП – Велинград 

е разпоредено да се създаде комисия, която ежегодно да извършва проверка 

на веществените доказателства, намиращи се в РП – Велинград, както и 

начина на съхраняването и унищожаването на същите. 

         Дейността по описване и съхранение на веществените доказателства 

е приведена съобразно новите изисквания на ПОДАПРБ. 

 

         На случаен принцип бяха проверени следните веществени 

доказателства, установени в помещението за съхранение на същите: 

 

 ПД 72/2004г. На 06.12.2004г. е одобрено споразумение за прекратяване 

на НОХД №77/2004г. по описа на РС – Велинград. С определение от 

10.09.2009г. РС – Велинград е констатирал, че на 06.12.2004г. в своя акт, с 

който е одобрено споразумението и е прекратено наказателното 

производство, не се е произнесъл по вещественото доказателство / джобно 

ножче /. РС – Велинград с определение от 10.09.2009г. се е произнесъл 

вещественото доказателство да бъде унищожено. Към момента на 

извършване на проверката, проверяващия екип към ИВСС установи, че 

вещественото доказателство не е унищожено и се намира в помещението за 

съхраняване на веществени доказателства в РП – Велинград. 

 

 Пр.пр. № 598/2004г. по описа на РП – Велинград. С постановление 

от 01.09.2004г. прокурор Асен Палавеев е прекратил наказателно 

производство водено по чл.127, ал.1 от НК. В постановлението за 

прекратяване прокурор Палавеев не се е произнесъл по иззетите с протокол 

за оглед на местопроизшествие и протокол за доброволно предаване 

веществени доказателства. С постановление от 25.03.2009г. наблюдаващият 
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прокурор се е произнесъл по приобщените по делото веществени 

доказателства, като е постановил същите да бъдат унищожени. 

 

 6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

 Заповедите и разпорежданията на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата за 2008г. са 18бр. по указание 

на Главния прокурор и 47бр. по собствена преценка. За първото полугодие на 

2009г. са 11 на брой по указание на Главния прокурор и 24бр. по собствена 

преценка. 

 За 2008г. и първото полугодие на 2009г. няма наложени наказания от 

административния ръководител, няма предложения за поощрения и 

предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 

         По инициатива на административния ръководител през 2008г. са 

извършени: проверка на състоянието на досъдебните производства, водени 

от разследващите полицаи при РУ МВР – гр. Велинград, периодични 

проверки на административния ръководител за срочността на решаване на 

възложените преписки и дела на прокурорите.  

         По разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт за 

2008г. са извършени 11 проверки. За първото полугодие на 2009г. по 

разпореждания / указания/ на други органи на съдебната власт са извършени 

8 проверки.  

         Въз основа на Заповед ОП № 8/09.04.2009г. от Окръжна прокуратура–

Пазарджик е извършена комплексна ревизия за дейността на РП-Велинград 

през 2008г., като констатациите от същата бяха предоставени за сведение на 

проверяващия екип на ИВСС. 

         Със Заповед № ОП-42/24.09.2009г. на Окръжния прокурор при ОП –

Пазарджик е разпоредено ревизионният акт на РП –Велинград да бъде 

разгледан на общо събрание от прокурорите. Видно от протокол № 

5/07.10.2009г., на посочената дата е проведено общо събрание на 

прокурорите в РП – Велинград, като целта е била да бъдат запознати 

прокурорите с резултатите от извършената комплексна ревизия за дейността 

на прокуратурата през 2008г. Обсъдени са били въпросите, касаещи 

допуснатите слабости в тяхната работа. Районният прокурор е обърнал 

внимание на прокурорите, че при възлагане на проверки и образуване на 

досъдебни производства следва да бъдат давани изчерпателни и подробни 

указания, както на извършващите проверката, така и на разследващите 

органи. В хода на обсъждането е изразено и несъгласие с някои от 

констатациите в ревизионния акт, което е конкретизирано чрез посочване на 

отделни дела и преписки. 
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         Заповедите, разпорежданията и указанията на ВКП, АП – Пловдив, ОП 

– Пазарджик и РП – Велинград се съхраняват в отделни папки. Копие от 

всяка заповед, указание или разпореждане се връчва срещу подпис на всеки 

прокурор при РП – Велинград.  

 

         Забележка: Към Акта е приложена  Справка № 1, изготвена от РП-

Велинград, относно организацията на административната дейност.  

 

         ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

През 2008г. прокурорите са работили по 788 бр. преписки, от които 701 

бр. новообразувани и 72 бр. образувани в предходни години. Решени са общо 

732 бр. преписки. Отказите да бъде образувано досъдебно производство са 366 

бр. От тях обжалвани са 27 бр. От обжалваните, потвърдени са общо 14 бр., а 

отменени общо 13 бр. Необжалвани са общо 339 бр. преписки.  

През 2008г. са образувани 338 досъдебни производства, изпратени по 

компетентност 28 бр. От образуваните през 2008г. са останали нерешени 56 бр. 

– всички в едномесечния срок  

Няма останали нерешени преписки, образувани в предходни години. 

Няма преписки на специален надзор. 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки:  

 

Пр.пр. № 571/2009г. по описа на РП – Велинград. С постановление от 

12.05.2009г. Антон Стоянов – районен прокурор при РП – Велинград е 

постановил на РУ МВР-Велинград извършване на проверка по преписката. В 

постановлението са дадени указания за изпълнение в срок от 30 дни. С писмо 

от 09.06.2009г. от РУ МВР – Велинград е поискано срокът на проверката да 

бъде удължен. С писмо от 10.06.2009г. на Районния прокурор на РП –

Велинград е продължен срокът на извършване на проверката с 30 дни. С 

писмо от 07.07.2009г. е поискан незабавен доклад по хода на проверката. На 

13.07.2009г. преписката е изпратена от РУ МВР – Велинград. Същата е 

заведена в РП – Велинград на 14.07.2009г. С постановление от 12.08.2009г. 

прокурор Стоянов е отказал да образува досъдебно производство. Копие от 

постановлението е изпратено на заинтересованото лице. 

 

Пр.пр. №498/2009г. по описа на РП – Велинград. С постановление от 

16.04.2009г. прокурор Атанас Илиев е възложил извършването на проверка на 

органите на РУ МВР – Велинград в срок от 30дни. С писма от 12.05.2009г. и 
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19.05.2009г. прокурор Илиев е изискал незабавен доклад по хода на 

проверката. На 22.05.2009г. от РУ МВР – Велинград е поискано удължаване на 

срока за извършване на проверката. С писмо от 26.05.2009г. Районният 

прокурор на РП –Велинград е продължил срока с 1 месец. На 11.06.2009г. в 

прокуратурата са постъпили материалите с извършената проверка. С 

постановление от 08.07.2009г. прокурор Стоянов е възложил извършването на 

допълнителна проверка, като е дал конкретни указания за изпълнение в срок 

от 10 дни. На 16.07.2009г. преписката е постъпила в РП – Велинград. С 

постановление от 28.07.2009г. е образувано досъдебно производство.  

 

Пр.пр. №439/2009г. по описа на РП – Велинград. На 13.04.2009г. 

Антон Стоянов – Районен прокурор при РП -Велинград с постановление е 

възложил на РУ МВР– Велинград извършването на проверка по преписката, 

като е дал срок от 30 дни. В постановлението са дадени указания за 

изпълнение. С писмо от 12.05.2009г. прокурор Стоянов е изискал незабавен 

доклад на материалите по преписката. На 12.05.2009г. в прокуратурата е 

заведено писмо, с което е поискано срокът за извършване на проверката да 

бъде продължен. С писмо от 13.05.2009г. срокът е  продължен с 1 месец. С 

писмо от 09.06.2009г. повторно е поискано срокът за извършване на 

проверката да бъде продължен. На 10.06.2009г. Районният прокурор на РП – 

Велинград с писмо е продължил срока на проверката с един месец. С писмо от 

07.07.2009г. е изискан незабавен доклад по хода на предварителната проверка. 

На 14.07.2009г. материалите с извършената проверка са били изпратени в РП – 

Велинград. С постановление от 11.08.2009г. е образувано досъдебно 

производство. 

 

Пр.пр. № 99/2009г. по описа на РП – Велинград. С постановление от 

18.02.2009г. прокурор Атанас Илиев е отказал да образува досъдебно 

производство по преписката. По повод постъпила жалба срещу 

постановлението за отказ, с писмо от 14.03.2009г. преписката е  изпратена в 

ОП – Пазарджик. С постановление от 16.04.2009г. прокурор Васил Малинов 

при ОП – Пазарджик е отменил постановлението на РП – Велинград за отказ 

да се образува ДП, като е разпоредил образуване на ДП срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.194 от НК. 

 

Пр.пр.№ 6/2009г. по описа на РП – Велинград. С докладна записка от 

30.12.2008г. на РУ МВР – Велинград е приключила проверката по преписката. 

С постановление от 27.01.2009г. прокурор Асен Палавеев е възложил на РУ 

МВР – Велинград извършване на допълнителна проверка в срок до 

06.02.2009г. С напомнителни писма от 03.02.2009г. и 09.02.2009г. от РУ - 
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Велинград е изискан незабавен доклад на материалите по преписката. С писмо 

от 10.02.2009г. преписката е  изпратена в РП – Велинград. С постановление от 

04.03.2009г. прокурор Палавеев е отказал да образува ДП. В постановлението 

е указано препис от същото да бъде изпратен на страните за сведение. Във 

връзка с постъпила жалба срещу постановлението за отказ, преписката е  

изпратена в ОП - Пазарджик. С постановление от 20.05.2009г. Н. Попова – 

прокурор при ОП - Пазарджик е отменила постановлението на РП – Велинград 

поради обстоятелството, че в хода на извършената проверка не са били 

събрани достатъчно данни, което е довело до изготвянето на необоснован 

прокурорски акт. На 12.06.2009г. прокурор Палавеев е възложил на РУ МВР – 

Велинград извършването на допълнителна проверка в срок до 25.06.2009г. С 

докладна записка от 29.06.2009г. материалите по преписката са били 

изпратени в прокуратурата. С постановление от 16.07.2009г. е  образувано ДП 

срещу известен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. 

 

Пр.пр. № 1618/2008г. по описа на РП – Велинград. С постановление от 

15.01.2009г. прокурор Асен Василев е възложил извършването на проверка на 

РУ МВР – Велинград. В постановлението са дадени указания и срок за 

извършване на проверката – 30 дни. На 26.01.2009г. материалите по 

преписката са  изпратени в РП – Велинград. С постановление от 03.02.2009г- 

прокурор Василев е отказал да образува ДП. По повод постъпила жалба срещу 

постановлението за отказ да се образува ДП, материалите по преписката са  

изпратени в ОП – Пазарджик. На 27.02.2009г. Васил Малинов – прокурор при 

ОП – Пазарджик е отменил постановлението на РП – Велинград и е 

разпоредил да бъде образувано ДП. На 30.03.2009г. прокурор Василев е 

образувал ДП срещу известен извършител за престъпление по чл.129, вр.чл.20, 

ал.2 от НК. 

 

Пр.пр. № 959/2008г.по описа на РП – Велинград. На 01.08.2008г. 

Антон Стоянов – Районен прокурор на РП – Велинград е възложил 

извършването на проверка по преписката в срок от 30 дни. С писмо от 

01.09.2008г. РП е изискала от РПУ – Велинград незабавното изпращане на 

материалите по преписката. На същата дата преписката е  изпратена в 

прокуратурата, като е заведена на 04.09.2008г. С постановление от 03.10.2008г. 

прокурор Стоянов е разпоредил да бъде извършена допълнителна проверка в 

срок от 10 дни. С писмо от 13.10.2008г. е поискан незабавен доклад на 

материалите по преписката. С писмо от 16.10.2008г. е поискано срокът на 

проверката да бъде продължен. На 20.10.2008г. преписката отново е била 

поискана с писмо от РП - Велинград, като е указано, че сроковете по 

допълнителните проверки не могат да бъдат продължавани. На 27.10.2008г. 
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наблюдаващият прокурор отново с писмо е поискал от РПУ – Велинград 

незабавното изпращане на преписката. С постановление от 27.11.2008г. 

прокурор Стоянов е отказал да образува досъдебно производство и е 

прекратил преписката. В постановлението е указано препис от същото да бъде 

изпратен на заинтересованите лица. 

 

Пр.пр. № 1142/2008г.по описа на РП – Велинград. С постановление от 

23.09.2008г. прокурор Асен Василев е възложил на РПУ – Велинград 

извършване на проверка в срок от 30 дни. С писмо, заведено в прокуратурата 

на 24.10.2008 г., е поискано срокът на проверката да бъде продължен. С писмо 

от 24.10.2008г. административният ръководител на РП – Велинград е 

продължил срока за извършване на проверката с 1 месец. На 19.11.2008г. с 

писмо е поискан незабавен доклад на материалите по преписката. С докладна 

записка от 20.11.2008г. преписката е изпратена в прокуратурата. С 

постановление от 22.12.2008г. прокурор Василев е отказал да образува ДП. По 

повод постъпила жалба срещу постановление за отказ да се образува ДП, 

преписката е изпратена в ОП - Пазарджик. С постановление от 22.01.2009г. 

Ангел Панков – Зам. окръжен прокурор на ОП – Пазарджик е потвърдил 

постановлението на РП – Велинград, като правилно и законосъобразно. С 

постановление на АП – Пловдив от 18.03.2009г. е отменено постановлението 

на ОП - Пазарджик, с което е бил потвърден отказа на РП – Велинград да 

образува ДП, като са дадени указания за извършване на допълнителна 

проверка по преписката. С постановление от 26.03.2009г. прокурор Василев е 

възложил на РПУ - Велинград извършването на допълнителна проверка в срок 

от 10 дни. С постановление от 30.04.2009г. прокурор Василев е отказал да 

образува ДП. Указано е препис от постановлението да бъде изпратен на 

заинтересованите страни. 

 

Пр.пр. № 279/2009г. по описа на РП – Велинград. С постановление от 

17.03.2009г. прокурор Антон Стоянов е възложил извършването на проверка 

по преписката в срок от 30 дни. С напомнително писмо от 14.04.2009г. е 

поискан незабавен доклад на материалите по преписката. На 17.04.2009г. 

преписката е постъпила в РП – Велинград след извършената проверка. На 

15.05.2009г. с постановление прокурор Стоянов е възложил допълнителна 

проверка по преписката в срок от 10 дни. С писмо от 19.05.2009г. е поискано 

преписката да бъде незабавно докладвана в РП – Велинград. На 26.05.2009г. 

преписката е постъпила в прокуратурата. С постановление от 09.06.2009г. 

прокурор Стоянов е отказал да образува ДП. Копие от постановлението е 

указано да бъде изпратено на заинтересованите лица. 
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Вх.№ 416/2009г. по описа на РП – Велинград. Наблюдаващ прокурор 

Асен Василев. С постановление от 21.04.2009г. е възложено на РПУ-

Велинград да извърши проверка, с оглед данни за престъпление по чл.206 

НК. Дадени са указания и е определен срок за извършване на проверката – 30 

дни. На 28.04.09г. до РПУ – Велинград са изпратени допълнителни 

материали. На 19.05.2009г. е входирано искане от РПУ - Велинград за 

продължаване срока на проверката. На 20.05.2009г. с резолюция на районния 

прокурор срокът е бил удължен с 1 месец. На 21.05.2009г. до РПУ е 

изпратено писмо за продължаване на срока на проверката, подписано от 

районния прокурор. На 09.06.2009г. преписката е върната в РП - Велинград. 

На 07.07.2009г. е постановен отказ да се образува ДП. Постановлението е 

мотивирано, указано е препис от същото да се съобщи на страните. В 

постановлението е посочен 7 дневен срок за обжалването му  пред ОП-

Пазарджик. 

 

Вх.№ 529/2009г. по описа на РП – Велинград. Наблюдаващ прокурор 

Асен Палавеев. С постановление на 07.05.2009г. е възложено извършването 

на проверка. Дадени са указания и е определен срок до 08.06.2009г. На 

30.05.2009г. до РУ на МВР-Велинград е изпратено напомнително писмо, с 

което е изискано материалите по преписката да се докладват незабавно. На 

04.06.2009г. в РП – Велинград е входирано писмото от РУ на МВР - 

Велинград, с което се връщат материалите, ведно с докладна записка с 

изразено мнение за прекратяване на основание чл.24,ал.4 от НПК. На 

16.06.2009г. е постановен отказ да се образува наказателно производство. 

Постановлението е мотивирано и в него е указано , че следва да се изпрати на 

страните за сведение, както и че подлежи на обжалване пред ОП - 

Пазарджик.  

 

Вх.№ 958/08г. по описа на РП – Велинград. Наблюдаващ прокурор 

Асен Василев. Постановление за отказ да се образува НП от 31.07.2008г. 

Указана  е на страните възможността в 7-дневен срок да обжалват 

постановлението пред ОП - Пазарджик. С постановление от 06.10.2008г. 

АП-Пловдив е отменила постановлението на ОП – Пазарджик от 08.09.08г. и 

това на  РП – Велинград от 31.07.2008г. Разпоредено е да бъде извършена 

допълнителна проверка. Дадени са указания в обстоятелствената част на 

постановлението. С постановление от 13.10.2008г. на РП – Велинград е 

възложено извършване на допълнителна проверка в срок от 10 дни. На 

20.10.2008г. е изпратено напомнително писмо. На 27.10.08г. е изпратено 

второ напомнително писмо. Преписката е върната в РП – Велинград на 
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28.10.08г. На 26.11.2008г. с постановление е образувано ДП. Определен  е 

срок за разследване от 2 месеца. На 12.01.2009г. е изпратено напомнително 

писмо. На 19.01.2009г. е изпратено второ напомнително писмо. На 

20.01.2009г. ДП е постъпило в РП – Велинград с мнение за предаване на съд. 

На 20.02.2009г. с постановление е предложено освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по чл.78 а НК. На 

31.03.09г. е постановено решение на РС-Велинград по АНХД № 113/2009г. за 

освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 

наказание „глоба”. В преписката липсва постановлението на ОП – 

Пазарджик от 08.09.08г. по преписка № 1503/2008г. 

 

         Бяха проверени още и следните преписки: № 699/2008г. – Районен 

прокурор – Стоянов, № 844/2008г.- прокурор Палавеев; № 786/2008г. -  

прокурор Атанас Илиев, № 776/2008г. - прокурор Асен Василев, по които 

преписки са постановени откази да се образува ДП. Не бяха установени 

нарушения по образуването, движението и приключването на тези 

преписки. 

         Постановленията за назначаване на проверки на всеки прокурор се 

съхраняват в отделни папки. Към всяко постановление са прилагат 

напомнителни писма, изпратени до органите на МВР извършващи проверката, 

няколко дни преди изтичане на срока, определен за извършването й. 

Изтичането на определения срок се следи от съдебния деловодител от 

деловодството на РП – Велинград, съгласно длъжностната му характеристика. 

         В някои случаи в постановленията за отказ да се образува досъдебно 

производство, наблюдаващият прокурор указва на заинтересованите 

лица, че постановлението подлежи на обжалване пред по –

горестоящата прокуратура в 7 – дневен срок, което противоречи на 

разпоредбата на чл.213, ал.2 от НПК. 

Като цяло прокурорски актове са постановени в рамките на 

тридесетдневния срок от постъпване на преписката в прокуратурата. 

Констатираха се някои закъснения при произнасянето в рамките на 6-7 дни. 

Спазва се Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор на 

РБългария при възлагането, извършването и приключването на проверки по 

преписките. 

         Забележка: Към Акта е приложена Справка № 2, изготвена  от РП- 

Велинград, по организацията на образуването и движението на преписките, 

отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.  
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ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на 

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

ЗСВ. 

 

През 2008г. прокурорите от РП – Велинград са наблюдавали общо 

1931бр. досъдебни производства. От тях, образувани през проверявания 

период са 573бр. досъдебни производства, разследвани по общия ред, 

образувани в предходни години – 1358бр. /към справка № 3 е приложен 

списък на тези дела/. Приключени ДП от разследващ орган и решени от 

прокурор през 2008г. в предвидените в НПК срокове - 1736бр.  

През 2008г. няма досъдебни производства приключени извън законовия 

срок за разследване. 

Според продължителността на досъдебната фаза, считано от образуване 

на досъдебните производства до решаването им от прокурора с прекратяване 

или внасяне в съда, досъдебните производства се разпределят както следва: 

259бр.- до 7 месеца, 113бр. до 1 година и 1030бр. над 1 година. 

Останалите за решаване при прокурорите в края на 2008г. досъдебни 

производства са общо 39бр., като всички те са в срок. 

От проверените на случаен принцип ДП бяха изискани справки за 

образуване и движение на ДП, както следва: 

1. Вх. №1577/2001г. по описа на РП – Велинград, изготвена от прокурор 

Асен Палавеев: 

2. Вх.№ 88/1996г. по описа на РП – Велинград, изготвена от прокурор 

Асен Василев. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК за 2008г. са 

извършени общо по 14 ДП, от които 7 бр. ДП са изпратени на разследващ 

полицай и по 7 бр. ДП действията са били извършени от прокурор. 

 

          През 2008г. са образувани 93 бързи производства. От тях, приключени 

в срока по чл.356, ал.5 от НПК - 77бр., приключени в срока по чл.357, ал.1, 

т.5 от НПК – 15бр., постановено разследването да се извърши по общия ред – 

29 бр. Бързи производства, върнати за доразследване от съда, няма. 

За същия период са образувани 77 незабавни производства, от които 72 

бр. са приключени в срока по чл.362, ал.5 от НПК, а по 8 бр. е постановено 

разследването да се извърши по общия ред. Незабавни производства, върнати 

за доразследване от съда, няма. 

Налице е положителна тенденция за повишаване броя на бързите и 

незабавни производства спрямо минали години, която е резултат на 

оказвания непосредствен контрол над разследващите органи от дежурните 
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прокурори, като във всички случаи, когато са налице основанията на НПК се 

започват такива производства. 

 

През 2008г. са спрени общо 322 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 272 бр., спрени срещу известен извършител – 50 бр.  

Към датата на извършване на проверката  - 22.10.2009г., бе изготвена 

справка относно спрените досъдебни производства в РП – Велинград: Спрени 

ДП срещу известен извършител - 36бр. Спрени ДП срещу неизвестен 

извършител - 2747бр. 

 

Прекратени НП през проверявания период общо 1233бр., обжалвани 

пред съда 9бр., от тях отменени 7бр., потвърдени 2бр. Обжалвани пред по –

горестоящите прокуратури 1бр. - отменен. Служебно отменени от по – 

горестоящите прокуратури - 8бр. Прекратени поради изтекла давност 941бр. 

 

През 2008г. са възобновени общо 1196бр. наказателни производства, 

от които образувани през проверявания период 43бр и образувани в 

предходни години 1153бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр. № 1334/2007г. по описа на РП – Велинград. На 21.11.2007г. в 

РПУ – Велинград на основание чл.212, ал.3 от НПК е започнато ДП срещу 

НИ за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК. В хода на разследването е 

установен извършителят на инкриминираното деяние. Срокът за разследване 

по досъдебното производство е  удължен от ОП - Пазарджик с три месеца. С 

постановление от 29.05.2008г. прокурор Василев е спрял НП, за установяване 

на местонахождението на известния извършител. В постановлението е 

указано лицето да бъде обявено за ОДИ. С писмо от 02.06.2008г. 

прокуратурата е уведомена, че лицето е обявено за ОДИ, като е посочен 

номера на телеграмата./обявяването на лицето е извършено след 

спирането на НП/. На 09.06.2008г. е направено искане за възобновяване на 

НП, предвид това, че извършителят е установен и задържан. С постановление 

от 09.06.2008г. НП е възобновено.С писмо от 11.06.2008г. делото е изпратено 

в РП – Велинград с мнение за съд. 

 

Пр.пр. 191/2008г. по описа на РП – Велинград. ДП е образувано и 

водено срещу известен извършител за престъпление по чл.168, ал.1, вр.чл.63, 

ал.1, т.4 и т.5 от НК. С постановление от 02.09.2008г. прокурор Асен 

Палавеев е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1, 



14 

 

вр.чл.25, т.2 от НПК, поради това, че обвиняемата не е намерена на 

посочения от нея адрес. На 03.09.2008г. в РП – Велинград е заведено искане 

от водещия разследването за възобновяване на наказателното производство, 

тъй като обвиняемото лице е било установено. С постановление от 

03.09.2008г. прокурор Палавеев е възобновил наказателното производство, 

поради отпадане на основанието за спирането му. Обвиняемата не е била 

обявена за ОДИ преди наказателното производство да бъде спряно. 

Спирането и възобновяването на наказателното производство е 

направено с постановления в два поредни дни.  
 

Пр. пр. № 208/2008г. по описа на РП – Велинград. ДП е водено срещу 

известни извършители за  престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1, 

вр.чл.20, ал.2 от НК, а за един от извършителите и във вр.чл.63, ал.1, т.3 от 

НК. С постановление от 18.06.2008г. прокурор Асен Палавеев е спрял 

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

НПК, поради неявяване на един от обвиняемите за извършване на 

необходимите действия по разследването. С постановление от 19.06.2008г. 

прокурор Палавеев е възобновил наказателното производство поради 

отпадане на основанията за спиране - обвиняемият е бил установен. 

Обвиняемият не е бил обявен за ОДИ преди спиране на наказателното 

производство. Прави впечатление това, че спирането и възобновяването 

на наказателното производство е направено с постановления в два 

поредни дни.  
 

Пр.пр. № 1577/2001г. по описа на РП – Велинград. С постановление 

от 14.12.2002г. прокурор Палавеев е образувал ДП срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.212, ал.2, вр.чл.18, ал.1 от НК. С 

постановление от 28.04.2006г. следственото дело е спряно на основание 

чл.239, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 30.10.2008г. наказателното 

производство е възобновено за довършване на оставащи действия по 

разследването. С постановление от 11.02.2009г. наказателното производство е  

прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. 

 

Пр.пр. 582/1997г. по описа на РП – Велинград. Делото е  спряно през 

2006г., като извършителите на инкриминираното деяние на са  обявени за 

ОДИ. С разпореждане от 29.03.2007г. прокурор Елена Малинова е 

разпоредила изготвяне на оперативно – издирвателен план, като се набележат 

конкретни мерки за издирването на лицата, както и обявяване на известните 

извършители за ОДИ. С постановление от 29.04.2008г. прокурор Палавеев е 

възобновил наказателното производство. С постановление от 04.07.2008г. 
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наказателното производство е  спряно. С постановление от 08.12.2008г. е 

възобновено наказателното производство от прокурор Асен Василев. С 

постановление от 05.03.2009г. прокурор Палавеев е спрял наказателното 

производство. С постановление от 28.08.2009г.наказателното производство 

отново е възобновено. 

 

Пр.пр. № 668/2003г. по описа на РП – Велинград. С постановление от 

10.10.2003г. прокурор Асен Василев е образувал досъдебно производство 

срещу известен извършител за престъпление по чл.235, ал.1, вр.чл.26 от НК. 

В постановлението е даден срок за извършване на разследването от един 

месец. С постановление от 01.04.2005г. прокурор Димитър Чардаков е върнал 

делото за допълнително разследване, като е указал същото да бъде извършено 

в срок от десет дни. С постановление от същата дата наблюдаващият делото 

прокурор е прекратил частично наказателното производство. С 

постановление от 04.05.2006г. прокурор Василев е прекратил частично 

наказателното производство. С писмо от 14.06.2005г. след служебна 

проверка, прокурор Асен Василев е върнал дознанието с дадени указания. С 

писмо от 13.03.2006г. наблюдаващият прокурор Василев е върнал дознанието 

в РПУ – Велинград за отстраняване на съществени нарушения на 

процесуалните правила, като е дал указания и срок за изпълнение от десет 

дни. С постановление от 18.12.2008г. на прокурор Василев наказателното 

производство е  прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. 

 

 Пр.пр. № 91/2008г. по описа на РП – Велинград. ДП е водено срещу 

известен извършител за престъпление по чл.210, ал.1, т.5 от НК. С 

постановление от 01.08.2008г. прокурор Асен Василев е спрял наказателното 

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

обстоятелството, че извършителят на инкриминираното деяние се укрива. С 

постановление от 04.08.2008г. прокурор Василев е възобновил наказателното 

производство и е дал срок за извършване на разследването от два месеца. 

 

 Пр.пр. № 1328/1997г. по описа на РП – Велинград. ДП е водено 

срещу известни извършители за престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК. 

С постановление от 04.07.2008г. прокурор Асен Палавеев е спрял 

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

НПК, поради това, че четирима от обвиняемите се намират извън страната. С 

постановление от 08.12.2008г. прокурор Палавеев е възобновил 

наказателното производство, с оглед извършване на допълнителни действия 

по разследването. С постановление от 05.03.2009г. наблюдаващия прокурор е 

спрял наказателното производство поради отсъствие от страната на трима от 
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обвиняемите. С постановление от 28.08.2009г. прокурор Палавеев е 

възобновил наказателното производство, с оглед възникнала необходимост от 

извършване на допълнителни действия по разследването. Няма данни 

обвиняемите да са били обявени за ОДИ, преди спиране на 

наказателното производство. 

 

 Пр.пр. №  217/1999г. по описа на РП – Велинград. С постановление 

от 16.03.1999г. прокурор Тодор Мерджанов е образувал дознание срещу 

известни извършители за престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. 

С постановление на прокурор Мерджанов от 21.12.1999г. дознанието е  

преобразувано в предварително следствие. На 27.04.2006г. с постановление 

прокурор Палавеев е върнал делото за допълнително разследване в срок от 

два месеца. С постановление от 27.06.2006г. прокурор Палавеев е спрял 

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

НПК, поради неустановяване на извършителя на посочения от него адрес. С 

писмо от 29.03.2007г. прокурор Палавеев е разпоредил на ТСлО – Велинград 

извършване на проверка с оглед данни за възобновяване на досъдебното 

производство, както и предприемане на незабавни мерки за обявяване на 

едни от извършителите за ОДИ. С постановление от 04.02.2008г. Атанас 

Илиев – прокурор при РП – Велинград, е възобновил наказателното 

производство за извършване на допълнителни действия по разследването в 

срок от 60 дни. С постановление от 11.04.2008г. прокурор Илиев е спрял 

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

отсъствието на единствен свидетел очевидец извън пределите на страната. С 

писмо от 11.12.2008г. ТСлО – Велинград е уведомила РП – Велинград, че 

пострадалото от престъплението лице е обявено за ОДИ, като е посочен 

номера на телеграмата. С постановление от 15.12.2008г. прокурор Илиев е 

възобновил наказателното производство, поради установяване 

местонахождението на пострадалото лице. Приложена е справка от РУ – 

Велинград, че извършителите на деянието се намират извън страната и няма 

данни за тяхното завръщане. С постановление от 03.02.2009г. наблюдаващият 

прокурор Илиев е прекратил наказателното производство поради 

малозначителност на деянието. 

 

 Пр.пр.№ 65/2008г. по описа на РП – Велинград. ДП е образувано 

срещу известен извършител за престъпление по чл.201, вр.чл.26, ал.1 от НК. 

С постановление от 25.08.2008г. прокурор Асен Палавеев е спрял 

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

отсъствие на единствен – свидетел очевидец на обстоятелства, които следва 

да бъдат установени. С постановление от 26.08.2008г. наказателното 
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производство е възобновено, тъй като свидетелят е бил установен, като е 

даден срок за извършване на разследването от 2 месеца. Спирането и 

възобновяването на наказателното производство е направено с 

постановления в два поредни дни.  
 

Вх.№ 274/2008г. по описа на РП – Велинград. Наблюдаващ прокурор 

Атанас Илиев. С постановление от 20.06.2008г. е образувано ДП срещу 

известен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. На 19.08.2008г. е 

постъпило писмо от РПУ –Велинград с мнение за спиране по чл.244, ал.1, т.1 

от НПК. На 09.09.2008г. ДП е спряно. Няма данни лицето да е обявено за 

ОДИ. На 10.09.2008г. е получено писмо от РПУ – Велинград, в което е 

посочено, че лицето се е явило в РПУ на 10.09.2008г., както и че лицето е 

било обявено за издирване. Направено е искане за възобновяване на НП. На 

12.09.2008г. е постановено възобновяване, в което е посочено, че 

обвиняемият е обявен за ОДИ. На 27.10.2008г. е изпратено напомнително до 

РПУ – Велинград с искане делото да бъде докладвано незабавно, което е 

останало без отговор. На 03.11.2008г. е изпратено второ напомнително 

писмо с искане делото да бъде докладвано незабавно, което също е останало 

без отговор. На 11.11.2008г. е изпратено трето напомнително писмо, в което 

е посочено делото да се докладва незабавно, тъй като срокът на разследване 

изтича на 12.11.2008г. На 26.11.2008г. е изпратено писмо от РПУ до РП с 

уведомление, че обвиняемият е обявен за ОДИ с телеграма № 

60372/26.11.2008г. На 01.12.2008г. е постановено спиране на ДП. На 

12.12.2008г. е изпратено писмо от РПУ до РП с информация, че лицето е 

доведено на същата дата и с предложение за възобновяване. На 12.12.2008г. 

ДП е възобновено. На 27.01.2009г. наблюдаващият прокурор е дал указание 

до разследващия орган делото да се докладва до 02.02.2009г. Същото не е 

докладвано. На 03.02.2009г. е изпратено напомнително писмо. На 

11.02.2009г. е постановено спиране на ДП за това, че обвиняемият е обявен за 

ОДИ. На 21.04.2009г. е изпратено писмо до РПУ, с искане за уведомление в 

срок от три дни за резултатите от издирването на обвиняемия, което е 

останало без отговор. На 20.08.2009г. е изпратено напомнително, с искане 

за незабавно уведомление за резултатите от издирването на обвиняемия. На 

26.08.2009г. е постановено възобновяване на НП. На 13.10.2009г. е изпратено 

напомнително писмо, което е останало без отговор. На 20.10.2009г. е 

изпратено ново напомнително. До 22.10.2009г. 17.00 часа в 

наблюдателното производство не е постъпил отговор от разследващия 

орган. В същото няма данни лицето да е обявено за ОДИ. 
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През проверявания период са изготвени 75 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за 

продължаване срока за разследване, които изцяло са уважени.  

Направени са 75 искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 

срока на разследване до по- горестоящата прокуратура, които изцяло са 

уважени. 

Направени искания за продължаване на срока за разследване до 

Главния прокурор на РБългария - няма. 

През 2008г. не са внесени искания в съда за вземане на обезпечителни 

мерки, по реда на чл.73, ал.3 от НПК. 

През проверявания период наказателни производства взети на 

специален надзор -1бр.  

Досъдебните производства се прекратяват с добре мотивирани 

постановления, в които се излага фактическата обстановка. Сочи се 

конкретно правно основание за прекратяване на производството. Същите 

се съобщават на лицата по чл.243, ал.3 от НПК, по пощата с обратна 

разписка.Указва се възможността за обжалване пред първоинстанционния 

съд в 7 –дневен срок от получаване на преписа. 

 

 Забележка: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Велинград 

Справка № 3 по организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства, отразяваща и индивидуалната натовареност на 

прокурорите . 

  

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

          1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

През 2008г. са внесени общо 176бр. обвинителни актове в РС- 

Велинград, от които 123бр. по образувани ДП през 2008г. и 53бр. по 

образувани ДП в предходни години.  

Общият брой на върнатите от съда дела е 11бр. Върнатите от съда дела с 

внесени обвинителни актове през 2008г. са 9бр., от тях върнати с 

разпореждане на съда -5бр., върнати с определение на съда- 4бр.  

Решените от съда дела по обвинителен акт през 2008г. са общо 258 бр. 

От тях, 132 осъдителни присъди по общия ред. Броят на оправдателните 

присъди е 9бр., 6бр. от тях са по внесени обвинителни актове, 3бр. са по 

внесени предложения по чл.78а от НК, 6бр. от оправдателни присъди са 
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протестирани, като 5бр. от протестираните оправдателни присъди са 

неуважени.  

Броят на осъдителните присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК / чл.371 

и сл. от НПК/ е 24, от тях няма протестирани. 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие е 79бр. 

През 2008г. са внесени в съда общо 73 споразумения по реда на чл.381 и 

сл. от НПК, като 72бр. са одобрени и 1бр. неодобрено. 

През проверявания период в съда са внесени 54 предложения по реда на 

чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а от НК. От тях са уважени 

45бр. Оправдателни решения -3бр и 1бр. върнато от съда на прокурора. 

Участие на прокурори в съдебни заседания по наказателни дела през 

2008г. – 275бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД 103/2008г. С писмо от 24.01.2008г. РУ МВР – Велинград е изпратило 

в РП – Велинград досъдебното производство с мнение за съд, за престъпление 

по чл.194, ал.1 от НК. С постановление от 22.02.2008г. досъдебното 

производство е  частично прекратено. Във връзка с подадена жалба срещу 

постановлението, делото е  изпратено в ОП – Пазарджик. С постановление от 

07.04.2008г. ОП – Пазарджик е потвърдила постановлението на РП – 

Велинград. На 21.07.2008г. в РС – Велинград е внесен обвинителен акт. На 

основание чл.384 от НПК делото е решено със споразумение.  

 

ПД 100/2008г. На 16.07.2008г. в РП – Велинград е постъпило БП водено 

за престъпление по чл.152, ал.1, вр.чл.18 от НК, с изразено мнение за 

предаване на съд на извършителя на инкриминираното деяние. На същата дата 

в РС – Велинград е внесен обвинителен акт. 

 

ПД 120/2008г. На 08.08.2008г. в РП – Велинград е постъпило ДП № 

310/2008г. по описа на РПУ – Велинград водено за престъпление по чл.183, 

ал.1 от НК, с изразено мнение за предаване на съд на извършителя на 

деянието. На 02.09.2008г. в РС – Велинград е внесен обвинителен акт. С 

присъда № 57/20.10.2008г. подсъдимият е признат за виновен, като на 

основание чл.183, ал.3 от НК, не му е наложено наказание. 

 

Също така, бяха проверени: ПД 70 /2008г. – прокурор Палавеев, ПД 

155/2008г-прокурор Палавеев, ПД 70/2009г. – прокурор Илиев, ПД 115/2008г. 

– прокурор Илиев.  
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Прокурорските актове отговарят на изискванията на НПК, като към тях 

има съответните приложения. Всички ПД са подредени в папки, като към 

обвинителния акт са приложени копия от разпитите на свидетели, писмени 

доказателства и др. Също така приложени са и присъдите на съда и мотивите 

към тях. 

Спазват се законоустановените срокове за внасяне на прокурорските 

актове в съда. Обвинителните актове, като цяло, съдържат реквизитите 

посочени в чл.246 от НПК.  

 

Със заповеди на АП – Пловдив, е наредено в РП – Велинград да се 

създадат досиета на всяко върнато от съда за допълнително разследване дело и 

за всяко дело, по което е постановена оправдателна присъда.  

Със заповед № РП – 1/02.01.2008г. на Районния прокурор на РП – 

Велинград е създадена организация във връзка с дейността по проверка и 

анализ на постановените оправдателни присъди и върнати от съда дела за 

допълнително разследване. 

Досието на върнато от съда дело представлява папка, в която се 

съдържа: внесения в съда обвинителен акт, акта на съда за връщане 

/определение, разпореждане, решение/, писмено становище на прокурора за 

причините за връщане на делото. От анализа на върнатите дела се налага 

изводът, че повечето от делата са връщани от съда неоснователно, като са 

посочвани формални основания, довели според съда до съществено 

ограничаване на защитата на обвиняемите лица. 

В част от случаите връщането се дължи на неточност в диспозитива на 

обвинението, неотстранена от наблюдаващия прокурор. 

 

В РП - Велинград е създадена организация за анализ на оправдателните 

присъди. За всяка оправдателна присъда прокурорът, изготвил обвинителния 

акт, прави становище, след което комисия разглежда и обсъжда 

оправдателните присъди, анализира причините довели до постановяването им. 

Набелязват се мерки за преодоляване на проблема. Окомплектова се досие, 

което съдържа: обвинителен акт, присъда, становище на наблюдаващия 

прокурор и заключение на комисията. Периодично се прави съвещание на 

всички прокурори, на което се обсъжда казуса и се правят изводи с оглед 

избягване на нови оправдателни присъди. 

През 2008г. са върнати от съда за допълнително разследване 11бр.дела, 

като относителният дял на върнатите дела на прокуратурата спрямо внесените 

общо обвинителни актове в съда е 3.65%.  
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Подадените от прокурорите при РП – Велинград протести се съхраняват 

в отделна папка. Проверката установи, че в папката, в която се съхраняват, не 

се прилагат допълнителни съображения, изготвени от прокурора след 

постановяване на мотивите от съда. 

 

2. Организация по изпълнение на наказанията. 

 

През 2008г. са приведени в изпълнение 236бр. присъди. Останала е 1 

неприведена присъда. Няма отлагания на изпълнението на наказанието. 

Липсват случаи на неоснователно задържане над срока на присъдата. Този 

надзор се осъществява от Районният прокурор - Антон Стоянов. 

Книгата за изпълнение на наказанията се води стриктно и периодично 

се проверява и заверява от Районният прокурор на РП – Велинград. От 

записите в нея е видно, че присъдите се привеждат в изпълнение в срок, най –

късно на следващия ден след получаването им в Прокуратурата.  

 

3.Гражданско - съдебен надзор. 

 

     Дейността на РП – Велинград през 2008г. по този надзор се е 

осъществявала съгласно нормативните разпоредби за участие на прокурора в 

такива дела. По всички дела прокурорите са изразявали становища по 

предявените искове и са участвали при събиране на доказателства. Когато 

изразеното становище на участващия прокурор не е съвпадало с 

постановеното решение, по съответното дело е подаван протест.  

    През 2008г. броят на гражданските дела с участието на прокурор е 99бр. 

Няма предявени граждански искове от прокурор. Обжалвани са  2 съдебни 

решения по граждански дела от прокурор Асен Василев.  

    Води се Дневник за гражданските дела, в който се описва номера на 

делото, датата на заседанието, текста по който се води делото, становище на 

прокурора, протест, решение на съда и името на прокурора. Записите в 

дневника се водят редовно.  

    Водят се досиета на делата по ЗОДВПГ. 

    През 2008г. прокурорите от РП – Велинград са взели участие в две 

производства по ЗОДВПГ. И по двете производства са подадени протести, 

които са добре мотивирани. 

 

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Велинград 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  
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Въз основа на  извършената проверка се налагат следните: 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

1. В РП –Велинград е създадена добра организация на работата на 

прокурорите и служителите от помощно–административния персонал.  

 

2. Районният прокурор осъществява постоянен контрол върху 

дейността на прокурорите и служителите в РП – Велинград. 

 

3. Деловодни книги и регистри се водят 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 се 

извършвани редовно и правилно. 

 

4. Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават 

съгласно въведените правила с ПОДАПРБ. 

 

5. Преписките се решават в едномесечен срок от прокурора. 

 

          6. Срочността на решаване от прокурора  на досъдебните производства 

е  до един месец. Изготвените прокурорски актове отговарят на изискванията 

на НПК. 

 

7. Констатираха се отделни случаи, в които в хода на досъдебното 

производство прокурорът спира и възобновява същото в рамките на два 

последователни дни. По някои от водените дела срещу известен извършител е 

постановено спиране без наличие на данни за обявяване на лицето за ОДИ. 

Прокурорите полагат усилия за изпращане на напомнителни писма до 

разследващия орган, но в повечето от случаите /от проверените на случаен 

принцип дела/ не се изпълняват дадените в напомнителните писма указания. 

 

          8. Изготвените обвинителни актове отговарят на изискванията на чл.246 

от НПК. 

 

          9. Прокурорите от РП - Велинград полагат усилия за анализиране на 

причините за връщане на делата от съда за допълнително разследване и за 

преодоляване на този проблем. 
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        10. Като правило, присъдите се привеждат в изпълнение веднага, или 

най-късно на следващия ден след разпределянето на преписката на Районния 

прокурор, който осъществява този надзор. Проблеми при изпълнение на 

наложените с присъди наказания създават липсата на актуални данни за 

предходните осъждания и друга предварителна информация относно 

правното положение на осъдените. Установеният режим за адресна 

регистрация в страната не спомага при изпълнение на присъдите. 

 

       11. През 2008г. РП – Велинград не е констатирала случаи на нееднакво 

прилагане на закона. При възникнали съмнения относно тълкуването и 

приложението на конкретен правен институт, поставените въпроси се 

обсъждат съвместно на общи събрания на прокурорите, като в такива случаи 

се търси и становището на по –горестоящите прокуратури. 

       Предвид доброто взаимодействие с РС – Велинград, в случай на 

констатирана противоречива съдебна практика от страна на съдиите в този 

съд,  се провеждат съвместни срещи, които винаги са водят до уеднаквяване 

на практиката по различни казуси. 

 

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

необходимо да даде следните 

  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1.Да се подобри организацията за стриктно изпълнение на Указание № 

281/08.12.2006г. на Главния прокурор при извършване на проверки, да се 

завиши контролът на прокурорите по възложените от тях проверки, 

включително и относно спазването на регламентираните срокове. 

 

2.1. Наблюдаващите прокурори да проявяват по-голяма активност при 

упражняване на ръководство и контрол над досъдебното производство с цел 

подобрение срочността и качеството на дейността по разследването на 

престъпленията; 

2.2. Своевременно да указват на разследващите органи извършването 

на необходимите следствени действия. 

 

3.Наблюдаващите прокурори да съблюдават стриктно спазването  

разпоредбите на чл.219, ал.1 от НПК и чл.226, ал.1 от НПК от 

разследващите органи и изискват от тях да им бъдат докладвани делата на 

съответния етап, в който се намират, като доказателства за извършения 
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доклад и за дадените от прокурора указания се прилагат към 

наблюдателното производство.   

  

4.Административният ръководител на РП-Велинград, в изпълнение на 

т.15 от Указания изх. №55/14.02.2008г. на Зав. Отдел  „Досъдебно 

производство” при ВКП, да контролира работата по издирването и другите 

действия по спрените наказателни производства. 

  

5. Наблюдаващите прокурори да постановяват спиране на досъдебното 

производство само ако са извършени всички действия по разследването и са 

извършени всички действия по издирване на неразкритите извършители, 

съответно на ненамерени или укриващи се обвиняеми, като доказателства за 

тези действия се прилагат по делото. 

 

 6.Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства, 

съобразно разпоредбата на чл.234 от НПК, да се иска само при наличие на 

правна и фактическа сложност по съответните дела. 

Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

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

власт, Административният ръководител на Районна прокуратура – Велинград 

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 Районна прокуратура-

гр.Велинград. 

          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 РП-

Велинград с резултатите от извършената планова проверка.  

 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Пазарджик, за сведение. 

                     
            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 282/12.10. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 
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            2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратурата –гр.Велинград 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 

 

 
 


