
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
ПЛОВДИВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СМОЛЯН

извършена за периода от 02.11.09 г.  до 13.11.09 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния инспектор,
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  прокуратурата,  на
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките  и  делата  в
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на
приключените  преписки  и  дела  в  прокуратурата  и  констатиране  на
противоречива практика за периода 01.01.08 г. – 30.06.09 г.

Методологията на провеждане на проверката – основава се на приетата
от  Инспектората  към  ВСС  обща  методология  за  извършване  на  планови
проверки.

Подготвителен  етап на  плановата  проверка  -  включва  проучване  и
анализ на годишния отчетен доклад за 2008 г.  на РП Смолян, изискване и
предоставяне  от  РП  Смолян  на  справки,  относно:  организацията  на
административната дейност на прокуратурите /справка №1/, организацията на
образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на
образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и  незабавни
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производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките  включват  данни за  2008г.  и  първото  шестмесечие  на  2009  г.  и
отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период.

І. Проверка на организацията на административната дейност на 
прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на РП – Смолян е предвидено по щат да се осъществява от
седем прокурори.  През  2008  г.  и  полугодието  на  2009  г.  общият  брой  на
прокурорите е шест. Има една незаета щатна бройка. 

През проверявания период, всеки месец, прокурор от РП Смолян е бил
командирован със Заповед на Окръжния прокурор на Смолян в РП Девин за
решаване на преписки и дела.
          Прокурорите се подпомагат от общо 7 съдебни служители. 

РП – Смолян е настанена в сградата на Съдебната палата. Създадени са
добри условия за осъществяване дейността на прокуратурата. 

2. Книги,  регистри  и  дневници,  водени  от  прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  27 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, 2 се
водят по указание на ВКП и 2 по собствена преценка. 

Всички книги, азбучници и дневници се водят на хартиен носител. На
електронен  носител се  водят:  регистър  за  изпратени  уведомления  по
КУИППД и дневник на спрени дела.

През 2009 г.,  по указание на ВКП, на електронен носител е въведен
регистър/дневник за регистриране на паралелни наказателни производства и
преписки, на основание чл.4, чл. 37 и чл. 480 от НПК.  

 
Воденето  на  книгите,  регистрите,  азбучниците  и  дневниците  се

провери в рамките на проверката по движението на конкретни преписки и
дела.

РП Смолян работи с два софтуерни продукта „Law Choice” и УИС. 

2



В  РП  Смолян  от  19.09.08  г.  се  работи  с  версия  3.0  на  УИС.  В
прокуратурата не се използва друга деловодна програма.

Въведен  е  регистрационен  дневник,  в  който  се  описват  всички
постъпили преписки и жалби до прокуратурата. В тази книга се описва вх. №,
датата,  лицето  от  което  е  подадена  жалбата  и  съдържанието.  Данните  в
компютъра се въвеждат същия ден или най-късно на следващия.

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността,  чрез  програмния  продукт  „Law  Choice”,  в  съответствие  със
Заповед  №  ЛС-6185/12.09.07  г.  на  главния  прокурор  и  Заповед  №  ЛС-
6310/02.10.07  г.  на  заместник-главния  прокурор.  Със  Заповед  РП  №
19/10.10.07  г.,  районният  прокурор  разпорежда,  считано  от  15.10.07  г.,
преписките  и  делата  в  РП  Смолян  да  се  разпределят  чрез  програмния
продукт.  Определени  са  и  съдебните  служители,  които  да  работят  -  да
поддържат  и  архивират  разпределението  в  програмата.  Конкретизирани  са
групите преписки и делата, прокурорите, както и процента им на участие в
разпределението. С оглед специализацията е определена 100% натовареност
на всеки прокурор в отделните групи, включително и на административния
ръководител. 

Извършена  беше  проверка  на  спазване  на  принципа  за  случайно
разпределение на някои преписки:

- пр. пр. 593/14.08.09 г., разпределена на прокурор Ирикев на 14.08.09
г.  От  случайния  избор  са  изключени  прокурор  Занев,  прокурор  Спиров  и
прокурор Лазарова, поради отпуск; 

- пр. пр. 241/09.04.09 г., разпределена на прокурор  Спиров на същата
дата.  От  случайния  избор  е  изключен  прокурор  Ирикев,  поради
командироване в РП  Девин;

- пр. пр. 111/17.02.09 г., разпределена на прокурор  Динков на същата
дата, изключен прокурор Стратиев /разследващия полицай по делото е негова
съпруга/ и прокурор, който е бил командирован в РП Девин.

Установи  се,  че  са  били  налице  основанията  за  изключване  от
случайното  разпределение  на  прокурорите  по  посочените  преписки,  в
случаите при които същите са ползвали отпуск.  На проверяващите бяха
представени и заповедите за командироване на прокурорите в РП Девин, от
които е видно, че същите се командироват за един ден, а прокурорите се
изключват от случайния избор за цял месец.

Необходимо  е  да  се  подобри  организацията  на  работата  в
прокуратурата,  с  оглед  точното  спазване  на  принципа  за  случайното
разпределение на делата.
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Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационни програми.

Дейността  по  водене  и  отчитане  на  статистическите  данни в
Районна  прокуратура  Смолян  се  осъществява,  съгласно  Указанията  на
главния  прокурор на  РБългария,  като  данните  в  електронните  таблици се
попълват и изпращат на ОП Смолян за обобщаване.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др. 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени доказателства, които се приемат в РП Смолян се отразяват
в Книгата за веществени доказателства. В съда веществените доказателства се
внасят  срещу  подпис  на  служителя,  който  ги  е  получил  и  печат.
Веществените доказателства, за които има прокурорски акт с разпореждане за
връщане,  се  връщат  на  лицата  и  институциите  срещу  разписка,  което  се
отразява в Книгата за веществени доказателства, а екземпляр от разписката се
съхранява в прокурорското дело. В изпълнение на разпоредбите на чл. 86 от
ПОДАПРБ  е  издадена  Заповед  РП  № 20/08.07.08  г.  на  административния
ръководител, относно унищожаването на веществени доказателства.  С тази
заповед  е  създадена  комисия,  която  да  извърши  проверка  на  наличните
веществени доказателства, както и унищожаване на същите. Към заповедта е
приложен протокол №1 от 18.08.08 г. за извършена проверка от комисията на
веществените  доказателства.  Установено  е,  че  същите  се  съхраняват
правилно,  правилно  се  внасят  в  съда.  Не  са  установени  веществени
доказателства, унищожени или повредени поради недобро съхранение или по
друг начин.

Описването,  връщането  и  унищожаването  на  веществените
доказателства се извършва в съответствие с чл. 77 и сл. от Правилника за
организацията  и  дейността  на  администрацията  на  прокуратурата  на
РБългария. /ДВ,бр.6 от 2008 г. (отм.)/.

4.  Заповеди и разпореждания на административния ръководител.
Извършени проверки от и на РП Смолян.
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Беше извършена проверка на заповедната книга, в която се отбелязва №
на заповедта  и датата на нейното издаване.  Заповедите и разпорежданията
следват хронологичен ред. 

Успоредно бяха проверени и административните преписки на случаен
принцип: 

-  Заповед  №  16А/13.05.09  г., съгласно  която  е  определен  прокурор
Спиров да извърши проверка в общините гр.  Смолян и с.  Баните,  относно
разпореждане със средства, предоставени от фондовете на ЕС. 

Беше  изискана  самата  административна  преписка,  за  да  се  установи
дали  е  връчена  заповедта,  както  и  какви  са  резултатите  от  възложената
проверка. Заповедта е връчена срещу подпис. 

Изпълнението се проследи по административна преписка № 532/09 г.
Съгласно указанието на ВАП, проверката е следвало да бъде извършена до
15.06.09 г. В изпълнение на заповедта,  прокурорът издава разпореждане от
15.05.09 г.  до кметовете на гр.  Смолян и с.  Баните,  като определя срок за
изпълнение до 01.06.09 г. 

Справките са получени в РП Смолян в указания срок, а на 10.06.09 г.
прокурорът  изготвя  обобщена  справка  до  ОП,  в  която  отразява,  че  няма
извършени  нарушения  при  разпореждане  със  средства,  предоставени  от
фондове на ЕС. 

Установява се точно и своевременно изпълнение на заповедта

- Заповед №13/13.04.09 г., съгласно която е разпоредено прокурорите
Делисивкова и Лазарова да създадат организация, във връзка с изпълнение
Указание № И-29/08 ІІ – касаещо общия надзор. Представена беше заповедта,
на гърба на която е отбелязано, че адресатите на заповедта са уведомени в
деня на издаването й. 

В административната преписка не е приложена заповедта, въз основа на
която протича проверката и в изготвената справка от 12.06.09 г. не е отразено,
че  същата  е  изготвена  в  изпълнение  заповедта  на  административния
ръководител. Предвид обстоятелството, че преписката не е приключена, тъй
като  предполага  периодичност  при  справките,  тя  не  е  комплектована  по
съответния  ред,  което  се  извършва,  когато  окончателно  приключи
изпълнението на заповедта.

Установи  се  точно  изпълнение  на  заповедта.  Хронологично  са
подредени всичките указания, разпореждания,  писма и примерни таблици,
както и изисканите справки от прокурорите.

-  Заповед № 22/03.06.09 г.  Съгласно нея на 04.06.09 г. РП Смолян е
следвало да извърши следните проверки:
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1. проверка  в  РУ на  МВР на  спрените  ДП,  образувани и  водени
срещу ИИ;

2. проверка на актове, приети от Общински съвет с. Баните, относно
случаите  на  посегателство  срещу  дъждоприемни  решетки  и  части  на
електропреносната мрежа, с цел предотвратяване произшествия и злополуки,
на основание ЗМСМА и други закони;

3. надзор за издаваните актове от местните административни органи на
власт и управление;

4. проверка в РДГ с. Славейно относно престъпления по чл. 235 и 236 от
НК. 

Изпълнението е възложено на Районния прокурор и прокурор Ирикев.
На заповедта не е отбелязано, че същата е връчена на прокурор Ирикев.
Изискана беше и самата преписка, за да се проследи изпълнението на

заповедта. 
Предостави  се  административна  преписка  №  562/16.05.09  г.,  въз

основа на която е изготвена справка до ОП Смолян от прокурор Иван Спиров
на 10.06.09 г., в която се съдържат общи данни към 30.05.09 г. за спрените ДП
срещу ИИ.  Тази преписка кореспондира с  предмета на проверка по т.1 от
заповедта,  но  административната  преписка  очевидно  е  образувана  преди
датата на издаване на заповедта. 

В  изпълнение  на  т.2  от  заповедта  се  предостави  административна
преписка №629/27.05.09 г. По тази преписка е приложено разпореждане на
районния прокурор от 29.05.09 г.,  съгласно което се разпорежда съвместна
проверка на РП Смолян, заедно със съответните служби при Община Баните
и представители на областно пътно управление Смолян. Проверките следва
да  се  изпълняват  на  всяко  полугодие.  В  отговор  на  това  разпореждане  е
получена  докладна  записка  от  Началник  пътно  управление  Баните,
съгласувано с началника на РУ на МВР. От данните по административната
преписка не може да се направи пряка връзка със заповед №22/03.06.2009 г., с
изключение на предмета на проверка, който е идентичен с този, визиран в
разпореждането от 29.05.2009 г.

В изпълнение на т.3 от заповедта беше представена справка от 29.06.09
г. по  административна преписка №146/09 г. Част от преписката се отнася
до Община Баните, но същата е изготвена в изпълнение на плана за 2009 г. и
съгласно  Указание  И-29/08  г.  на  ВКП.  Цитираната  справка  е  изготвена  и
съответства  на  заповед  13/09  г.  на  административния  ръководител  на  РП
Смолян, а не на заповед №22/2009 г.

 По  т.4  от  заповедта  се  представи  административна  преписка
№110/08г., част от която включва и анализ на ДГС Славейно за състоянието и
противодействието срещу посегателството на горския фонд, който анализ е
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заведен на 12.06.09 г. и всъщност представлява част от периодичните анализи
на РП Смолян по чл.  235 и чл.  236 от НК, съгласно Указание на Главния
прокурор от 22.01.08 г. Конкретно извършена проверка на 04.06.09 г.,  така
както е разпоредено в проверяваната заповед, не е извършена. 

Практическото изпълнение на тази заповед по нейните четири точки
се удостоверява частично, в рамките на други проверки и в изпълнение на
други разпореждания. При изпълнението на съответната заповед никъде не
беше отбелязано, че то е в съответствие с нея. Представените преписки,
като  доказателство  за  изпълнение,  отразяват  други  номера  на
административни преписки и други номера на разпореждания.

Допуска се издаване на заповеди, които не се връчват на адресатите и
не  се  осъществява  контрол  по  изпълнението  им.  Също  така  се  допуска
издаване  на  заповеди,  предметът  на  които  дублира  други  заповеди  и
разпореждания. 

При  издаването  на  заповеди  и  разпореждания,
административният  ръководител  да  контролира  връчването  и
изпълнението  им.  Да  не  се  допуска  издаването  на  различни
административни актове с един и същ предмет. При изпълнението на
заповедите,   съответните  прокурори,  да  конкретизират  в  актовете
номера на заповедта и датата на издаването й.

На РП Смолян е извършена планова комплексна ревизия за дейността
на прокуратурата  през  2008 г.,  на  основание чл.  142,  ал.2  от  ЗСВ от  ОП
Смолян.  Въз  основа  на  направените  констатации  в  ревизионния  акт  е
издадено  разпореждане  с  указания  на  ОП Смолян от  05.08.09  г.,  относно
направените констатации в ревизионния акт.  С разпореждане на районния
прокурор на Смолян от 08.09.09 г. е създадена организация за изпълнение на
препоръките,  след  което  на  23.09.09  г.  е  проведено  съвещание  на
прокурорите, а на 30.09.09 г. е изготвена и изпратена в ОП Смолян подробна
справка за изпълнение на всички препоръки в разпореждането на Окръжна
прокуратура.  След  ревизионния  акт  е  приложен протокол  от  проведеното
съвещание на прокурорите, във връзка с констатациите от ревизионния акт.

5. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП– Смолян. 

По време на двата проверявани периода е осигурено широко участие в
различни  форми  на  обучение,  както  на  прокурорите,  така  и  на  съдебните
служители.  Тенденцията  е  положителна,  с  оглед  повишаване
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професионализма  на  съдебните  служители  и  правната  подготовка  на
прокурорите.

Забележка:  Към Акта е  приложена подробна Справка № 1,  изготвена от РП-
Смолян, относно организацията на административната дейност; Доклад за извършена
ревизия на РП Смолян; Копия от Заповеди на административния ръководител.

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на

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

Общият брой на преписките,  по които са  работили прокурорите през
2008 г. е 863. През този период прокурорите са решили общо 804 преписки, от
които  657 се  отнасят  пряко до следствения  надзор,  както следва:  по  429 е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство,  21  са изпратени
по  компетентност  на  други  органи  и  по  340 бр.  са  образувани  досъдебни
производства.  От  разглежданите  преписки  през  периода  са  останали  59
нерешени към края на 2008 г.

От  общо  обжалвани  50 постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 5, а са потвърдени 45.

Общият брой на преписките, по които са  работили прокурорите през
първото полугодие на 2009 г. е 512 /от тях 453 новообразувани и 59 останали
от предходен  период/.  През  този  период прокурорите са  решили общо  444
преписки, от които 316 се отнасят пряко до следствения надзор, както следва:
по  190 е  постановен отказ от образуване на досъдебно производство,  41  са
изпратени по компетентност на други органи и по 85 са образувани досъдебни
производства.  От  разглежданите  преписки  през  периода  са  останали  68
нерешени.

От  общо  обжалвани  32 постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 3, а са потвърдени 29. 

От общия брой обжалвани постановления за отказ да се образува ДП,
относително малък процент са отменените. 

На случаен принцип беше извършена проверка на преписки, по които е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, както следва:

-  пр. пр. № 5/08 г., наблюдаващ прокурор Ирикев. Образувана е по
повод получена на 02.01.08 г. жалба от Е. Д. С постановление от 04.01.08г. е
разпоредено  да  се  извърши  проверка,  със  срок  30  дни.  На  05.02.08г.
преписката  е  получена  в  РП  Смолян  с  мнение  за  образуване  на  ДП.  С
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постановление  от  29.02.08  г.  е  отказано  да  се  образува  ДП.  Копие  от
постановлението е изпратено само до жалбоподателката;

-  пр. пр. 1279/07 г., наблюдаващ прокурор Ирикев. Образувана е на
28.11.07 г.  по  повод постъпил сигнал  от  ОС Смолян.  С  постановление  от
30.11.07  г.  е  разпоредено  да  се  извърши  проверка,  със  срок  30  дни.  На
28.12.07 г.  е  постъпило искане от ОДП Смолян за  продължаване срока на
проверката с 30 дни. На същата дата е изготвена от наблюдаващия прокурор
докладна  записка  до  административния  ръководител  на  РП  Смолян  за
продължаване  срока  на  проверката.  С  резолюция  от  02.01.08  г.  срокът  е
продължен,  като  извършващият  проверката  е  уведомен.  На  01.02.08  г.
преписката  е  получена  обратно  в  РП.  С  постановление  от  26.02.08  г.  е
отказано да се образува ДП;

-  пр. пр. 36/08 г.,  наблюдаващ прокурор Спиров. Образувана е по
повод  жалба  на  Б.  Г.  от  15.01.08  г.  С  постановление  от  16.01.08  г.  е
разпоредено да се извърши проверка със срок 30 дни. Преписката е получена
в РП на 22.02.08 г. С постановление от 25.02.08 г. е отказано да се образува
ДП; 

- пр.  пр.  131/08  г.,  наблюдаващ прокурор Спиров. Образувана  по
повод сигнал от Държавно лесничейство Смолян, постъпил на 15.02.08 г. С
постановление от същата дата е разпоредено да се извърши проверка със срок
10  дни.  На  28.02.08  г.  преписката  е  получена  в  РП.  С  постановление  от
същата дата е отказано да се образува ДП;

- пр. пр. 4/08 г., наблюдаващ прокурор Г. Лазарова. Образувана е по
повод постъпила жалба от М. Р. на 02.01.08 г. С постановление от 03.01.08 г.
е  разпоредено  извършването  на  проверка,  със  срок  30  дни.  На  01.02.08 г.
преписката е получена обратно с мнение за прекратяване. С писмо от 04.02.08
г. прокурор Лазарова е изискала копие от искова молба от РС Смолян по гр.
д. №1171/07 г., както и информация дали делото е приключило. На 06.02.08 г.
исканата информация е получена. С постановление от 29.02.08 г. е отказано
образуването на ДП. На 14.04.08 г. в РП е получена молба от Р., с която иска
да се запознае с материалите по преписката и да и се издаде копие от същата.
Тази молба не е вписана във входящия дневник. С резолюция от същата дата
на  прокурор  Лазарова  е  разрешено  на  жалбоподателката  да  се  запознае  с
преписката, но не и да и бъде предоставено копие от нея;

- пр. пр. 9/08 г., наблюдаващ прокурор Делисивкова. Образувана на
02.01.08 г. по жалба от С. С. С постановление от 07.01.08 г. е разпоредено да
се извърши проверка със срок 30 дни. На 08.02.08 г. преписката е върната в
РП Смолян. На 11.02.08 г.  е  постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. На 11.02.08 г. копие от постановлението е изпратено само на
жалбоподателя; 
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- пр. пр. 78/08 г., наблюдаващ прокурор Делисивкова. Образувана на
21.01.08  г.  по  изпратени  от  РПУ  Смолян  материали.  С  постановление  от
29.01.08  г.  е  разпоредено  да  се  извърши  проверка  със  срок  25  дни.  На
07.02.08г. преписката е върната в РП Смолян. С постановление от 08.02.08 г. е
постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.  Копие  от
постановлението  е  изпратено  по  пощата  на  същата  дата,  само  на
жалбоподателя;

-  пр.пр.  90/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Стратиев.  Образувана  на
30.01.08 г.  по жалба от Е.  Т.  срещу П. С. С постановление от 01.02.08г.  е
разпоредено  да  се  извърши  проверка  със  срок  30  дни.  На  13.02.08  г.
преписката е върната в РП Смолян. С постановление от 14.02.08 г. е отказано
да  се  образува  досъдебно  производство.  Копие  от  постановлението  е
изпратено само на жалбоподателя;

- пр. пр. 1245/07 г., наблюдаващ прокурор Стратиев. Образувана на
20.11.07 г. по повод жалба от П. Ч. срещу Г. Г. С постановление от 22.11.07г.
е разпоредено да се извърши проверка със срок 30 дни. На 21.12.07 г. в РП
Смолян е получено искане за продължаване срока на проверката, във връзка с
което  наблюдаващият  прокурор  е  изготвил  докладна  записка  до
административния  ръководител,  който  с  резолюция  е  разрешил
продължаването на срока. РПУ е уведомено чрез писмо за продължения срок.
На 16.01.08 г. преписката е изискана от РПУ и е получена на 22.01.08 г. в РП
Смолян. С постановление от 08.02.08 г. е отказано да се образува досъдебно
производство;

-  пр.  пр.  88/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Динков.  Образувана  на
29.01.08г. във връзка с получени от ОДП Смолян материали. На 14.02.08 г. е
отказано да бъде образувано досъдебно производство.

Извърши  се  проверка  на  случаен  принцип  на  обжалваните
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, проверени
по реда на инстанционния контрол, като се провери по един обжалван отказ на
всеки прокурор от РП Смолян. Проследи се отразяването на обстоятелствата в
Дневника  на  обжалваните  постановления  за  отказ  да  се  образува
предварително производство /Дневника/ и по Входящия регистър.

- пр.  пр.  3/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Лазарова. Образувана  на
02.01.08 г. по жалба от А. В. С постановление от 03.01.08 г. е разпоредено да
се извърши проверка със срок 30 дни. На 17.01.08 г. преписката е получена в
РП  Смолян  с  мнение  за  прекратяване.  С  постановление  от  13.02.08  г.  е
отказано  да  бъде  образувано  досъдебно  производство.  Копие  от
постановлението  е  изпратено  по  пощата  на  14.02.08  г.  само  на
жалбоподателя. На 25.02.08 г.  в  РП Смолян е получена жалба от  Вълчев
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срещу  постановлението  от  13.02.08  г.  След  изготвяне  на  становище  по
жалбата от наблюдаващия прокурор, на 27.02.08 г. жалбата и преписката са
изпратени по компетентност в ОП Смолян. С постановление от 28.02.08 г. ОП
Смолян  е  потвърдила  постановлението  на  РП  Смолян.  Преписката  и
постановлението са получени в РП Смолян на 03.03.08 г. На 17.03.08г. ОП
Смолян е изискала преписката, във връзка с постъпила жалба срещу нейното
постановление. На същата дата преписката е изпратена. С постановление от
20.03.08 г. АП Пловдив е потвърдила постановлението на ОП Смолян;

-  пр.  пр.  6/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Динков.  Образувана  на
02.01.08  г.  по  повод  жалба  от  С.  Д.  С  постановление  от  03.01.08г.  е
разпоредено да се извърши проверка със срок 20 дни. Преписката е получена
в РП Смолян на 23.01.08 г. С постановление от 14.02.08 г. е отказано да се
образува досъдебно производство.  Копие от постановлението е изпратено
само  до  жалбоподателя. На  19.02.08  г.  в  ОП  е  получена  жалба  срещу
постановлението на РП Смолян. На 20.02.08 г. жалбата, ведно с преписката са
изпратени по компетентност на ОП Смолян. С постановление от същата дата
ОП  Смолян  е  потвърдила  постановлението  на  РП  Смолян.  На  21.02.08  г.
преписката е върната в РП Смолян; 

- пр. пр. 116/08 г., наблюдаващ прокурор Делисивкова. Образувана е
по повод жалба от представител на „Напоителни системи” ЕАД, гр. Хасково
на 07.02.08 г. С постановление от 11.02.08 г. е постановено да се извърши
проверка със срок 30 дни. На 12.03.08 г. е получено искане от ОДП Смолян за
продължаване срока на проверката. Същото е уважено и срокът е продължен
с 20 дни. Преписката е върната в РП на 28.03.08 г. с мнение за прекратяване.
С постановление от 07.04.08 г. е отказано образуването на ДП. На 07.05.08 г.
е постъпила жалба в РП срещу постановлението за отказ от образуване на ДП.
На същата дата преписката и жалбата са изпратени по компетентност на ОП
Смолян. Преписката е върната на 09.05.08 г. в РП, като постановлението е
било потвърдено от ОП Смолян. На 24.09.08 г. преписката е изискана от ОП
Смолян и на същата дата е изпратена. На 06.10.08 г. преписката е върната в
РП, като с постановление на АП Пловдив от 02.10.08 г. постановленията на
ОП  и  РП  Смолян  са  били  отменени.  Разпоредено  е  да  се  извърши
допълнителна проверка. С постановление от 09.10.08 г. е разпоредено на ОД
МВР  Смолян  да  извърши  допълнителна  проверка  със  срок  10  дни.  На
17.10.08г. е изпратено напомнително писмо до ОД МВР Смолян, с което е
поискано  да  се  докладва  преписката  на  наблюдаващия  прокурор.  На
20.10.08г.  преписката  е  получена  в  РП  с  изпълнени  указания.  С
постановление от 19.11.08 г. е разпоредено да се образува ДП срещу В. Б. за
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престъпление  по  чл.  206,  ал.1  от  НК.  От  данните  в  наблюдателното
производство: На 20.12.08 г. в РП е постъпило предложение за продължаване
срока на разследването с 2 месеца. На 23.12.08 г. наблюдаващия прокурор  е
отправил  такова  искане  до  ОП  Смолян.  Срокът  е  продължен  с  2  месеца,
считано  от  19.01.09  г.  На  20.03.09г.  ДП  е  получено  в  РП  с  мнение  за
прекратяване. С постановление от 24.03.09г. ДП е било прекратено. Копие от
постановлението за прекратяване е изпратено по пощата с обратна разписка
до  В.  Б.  и  „Напоителни  системи”  ЕАД  Хасково.  Извърши  се  проверка  в
Дневника  за  ДП:  ДП  297/08г.  по  описа  на  РП е  образувано  на  19.11.08г.
Данните  от  наблюдателната  преписка  съвпадат  със  записванията  в  тази
Книга.  След  образуване  на  ДП  всички  записвания  по  движението  му  са
отразени в Книгата за ДП;

- пр. пр. 552/08 г., наблюдаващ прокурор Делисивкова. Образувана е
на 23.06.08 г. по повод доклад от Агенция държавна финансова инспекция
София. С постановление от 09.07.08 г. е отказано да се образува ДП. Копие от
постановлението е изпратено на АДФИ. На 13.04.09 г. е получено писмо от
ОП Смолян, към което е приложено копие от писмо на ДАНС от 13.04.09 г.
по  повод  преписки,  които  не  са  приключили  към  онзи  момент.  По
разпореждане на зам.-главния прокурор Първанов същите е следвало да се
изпратят на ОП Смолян.  Видно от писмото от ДАНС, в АДФИ не е  била
получена информация за решаването на преписката. На 14.04.09 г. преписката
е изпратена на ОП Смолян за извършване на служебна проверка. Видно от
изпратено копие от постановление на ОП по пр. пр.  № 503/09 г. от 22.04.09
г.,  постановлението  на  РП  е  отменено  и  е  разпоредено  да  се  извърши
проверка с оглед данни за престъпление по чл. 282, ал.2 от НК.  В своето
постановление  прокурорът  от  РП  Смолян  е  коментирал  и  елементи  на
престъпния състав на чл. 282 от НК /извън неговата компетентност/, поради
което  правилно  и  законосъобразно  това  е  било  констатирано  от  ОП  в
отменителното постановление. ОП Смолян е разпоредила на ОД МВР Смолян
да извърши проверка.  Констатира се, че подсъдността по чл. 35, ал.2 от
НПК не е  съобразена от прокурора от РП Смолян.    Необходимо е  при
преценката на жалбите и резултатите от предварителните проверки
прокурорите от РП да съобразяват своевременно подсъдността, съгласно
разпоредбите на  чл.  35  и  сл.  от НПК и да  изпращат  преписките на
съответната прокуратура, като недопускат произнасяне извън кръга на
собствената си компетентност.

 
- пр.  пр. 1057/08 г., наблюдаващ прокурор Динков.  Движението се

проследи  по  входящия  дневник,  поради  липса  на  материали  в
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наблюдателната преписка. Образувана е на 13.11.08 г. по повод постъпила
жалба от Р. С. срещу Т. З. на 19.01.08 г. преписката е изпратена до ОД на
МВР Смолян за проверка със срок 20 дни. На 21.11.08 г. РП е уведомена от
ОД на МВР Смолян за името на извършващия проверката. На 10.12.08 г. от
ОД на МВР Смолян е постъпило искане за продължаване на срока. С писмо
от 10.12.08 г. до ОД на МВР Смолян са уведомени, че срокът е удължен с 30
дни. На 17.12.08 г. преписката е получена в РП с мнение за прекратяване. С
постановление от 30.12.08 г. е отказано образуването на ДП. На 06.02.08 г.
преписката  е  изискана  от  ОП  Смолян.  Липсват  данни  на  коя  дата  е
изпратена. На  19.02.09  г.  преписката  е  върната,  като  постановлението  да
отказ от образуване е отменено. Последното записване е, че е образувано ДП
№ 125/09 г. /липсва датата на постановлението/, като е отбелязано и че делото
е върнато на 23.06.09 г. с мнение за предаване на съд.  Единственият акт,
приложен в наблюдателната преписка, касаещ движението на преписката
до образуване на ДП, е постановлението за отказ от образуване на ДП;

- пр. пр. 329/08г.,  наблюдаващ прокурор Стратиев.  Образувана по
повод заведена на 23.04.08 г. жалба от Т. Д. срещу В. Т. С постановление от
24.04.08 г. е постановено да се извърши от ОДП Смолян проверка със срок 30
дни . На 27.05.08 г. в РП е получено от РПУ Смолян писмо, което съдържа
искане за продължаване на срока. На 30.06.08 г. преписката е върната в РП с
мнение за прекратяване. С постановление от 29.07.09 г. е постановено да се
извърши допълнителна проверка със срок 10 дни. Преписката е постъпила в
РП на 01.08.09 г.  На същата  дата  е  изготвено  от  наблюдаващия прокурор
искане  до  Административен  съд  София  за  разкриване  на  данъчна
информация. На 05.08.08 г. е постъпило определение № 96/05.08.08г. на АС
София, с което искането е оставено без уважение. На същата дата преписката
е изпратена в РПУ за допълнителна проверка със срок 7 дни. Постъпила е в
РП на 12.08.08 г. и с постановление от същата дата е отказано да се образува
ДП. На 22.08.08г. е постъпила жалба срещу постановлението от 12.08.08 г. На
същата  дата  преписката  е  изпратена  по компетентност  на  ОП Смолян.  На
29.08.08  г.  е  върната,  като  постановлението  за  отказ  е  било  отменено.
Вписано е, че е образувано ДП 124/08г., което е върнато в РП на 03.11.08 г. с
мнение за прекратяване на наказателното производство и с постановление от
18.11.08г. същото е прекратено. В наблюдателната преписка липсват почти
всички  материали,  свързани  с  предварителната  проверка. На  17.12.08г.,
видно  от  наблюдателната  преписка  /липсват  записвания  във  входящия
дневник/  в  РП  е  получено  писмо  от  РС  Смолян,  което  съдържа  искане
постановлението от 18.11.08 г. да се изпрати, заедно с материалите по ДП, с
оглед  постъпила  жалба  от  Т.  Д.  На  18.12.08  г.  исканите  материали  са

13



изпратени в РС. Приложено е определение от 15.01.09 г., видно от което РС
Смолян е потвърдил постановлението на РП от 18.11.08 г.

От  извършената  проверка  на  образуването  и  движението  на
преписките в РП Смолян се налагат следните общи констатации:

Образуването,  движението  и  приключването  на  преписките  се
извършва в установените срокове. 

В случаи на необходимост от продължаване на срока на проверката,
това се извършва, съгласно Указание И-281/08.12.06г. на главния прокурор за
дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,  извършването  и
приключването на предварителни проверки.

Жалбите срещу постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство се администрират своевременно, като ведно с преписките се
изпращат в  деня  на  постъпване  или  на  следващия  ден  на  компетентния
орган. Ниският процент на отменени обжалвани постановления /10% / сочи
на добро качество на извършваната работа.

Материалите от извършените проверки и наблюдателните преписки,
в  някои  случаи са  обединявани  механично,  поради което наблюдателните
преписки не съдържа копия от всички постановени прокурорски актове и
писма.  Същото  води  до  невъзможност  да  се  проследи  движението  на
преписките  по  наблюдателните  материали  и  затруднява  работата  на
наблюдаващите прокурори.

Установени са някои случаи на непълно отразяване на движението на
преписките в съответните дневници и регистри.

Копия от постановленията за отказ от образуване се изпраща само
на жалбоподателя, което е в несъответствие с Указание И-281/08.12.06г.
на главния прокурор на Република България.

Направените  констатации  налагат  отправяне  на  следните
препоръки:

Наблюдателните преписки да се комплектоват в пълнота, като се
прилагат  копия  от  всички  прокурорски  актове  и  кореспонденция,  а
материали да се подреждат хронологично. 

Цялостното  движение  на  преписките  да  се  отразява  в
съответните книги и регистри.

Препис от постановлението за отказ от образуване на досъдебно
производство да се изпраща и на лицето, срещу което е била образувана
преписката  или  е  извършвана  проверка,  в  изпълнение  на  Указание  И-
281/08.12.06г. на главния прокурор на Република България.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Смолян Справка № 2 по
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите.

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Смолян, на основание чл.54,  ал.1,  т.2
ЗСВ

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  2008г.  са  били
общо 1215,  от които 2  бързи производства. През 2008 г.  са образувани  338
досъдебни производства и са наблюдавани още 875  досъдебни производства,
които са били образувани през предходни години.

 Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  първото
полугодие на 2009 г. са били общо 359,  от които 5 бързи производства. През
този период са образувани 157 досъдебни производства и са наблюдавани още
197  досъдебни  производства,  които  са  били  образувани  през  предходни
години. 

 През 2008 г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо 1112 досъдебни производства. Приключени са и 2 наблюдавани бързи
производства.  Всичките  тези  дела  са  били  решени,  с  изключение  на  3
досъдебни производства, намиращи се за произнасяне при прокурор към края
на отчетния период.

През  първото  полугодието  на  2009  г.  от  разследващите  органи  е
приключено  разследването  по  общо  256 досъдебни  производства.
Приключени са  5  наблюдавани бързи производства. Всичките тези дела са
били решени, с изключение на 12, намиращи се за произнасяне при прокурор
към края на отчетния период.

 
На  случаен  принцип  бяха  проверени  наблюдавани  досъдебни

производства по прокурори. Проверка се извърши и по Описната книга на
органите на дознанието /Книгата/:

Прокурор Стратиев:
Към  момента  на  проверката  наблюдава  19  досъдебни  производства.

Беше извършена проверка на ДП 49/08 г. /пр.пр. 829/08 г./. В Книгата е под
№ 235/08 г., като този номер е отразен и на самата наблюдателна преписка. В
Книгата  са  отразени  всички  съществени  данни  по  движението  на  тази
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преписка, като в графата забележки е отбелязано, че делото е възобновено,
но не е отбелязана датата на възобновяване, а видно от наблюдателното
производство  делото  е  възобновено  на  03.08.09  г.  Правено  е  искане  за
продължаване  на  срока  с  2  месеца  и  е  дадено  такова  разрешение
своевременно.

Постановленията  за  образуване  на  ДП  отговарят  на  всички
изисквания на НПК, като в тях са дадени подробни указания. В случаите при
искане  продължаване  на  срока  на  разследване  се  прилага  календарно-
оперативен план за предстоящите действия по разследването.

Прокурор Ирикев
Към  момента  на  проверката  наблюдава  10  ДП.  Беше  извършена

проверка на:
- пр. пр. 888/09 г. /ДП 96/09 г./. В Книгата е под № 254/09 г., отразена е

датата на образуване – 15.09.09 г. Към датата на проверката няма данни ДП
да е докладвано, въпреки изричното указание да се докладва 20 дни преди
изтичане на проверката;

- пр. пр. 92/09 г. /ДП 8/09 г./. В Книгата е под № 136/09 г. Образувано е
на 19.05.09 г. срещу Н. И. С. за престъпление по чл. 316, вр. с чл. 309 от НК.
След образуването своевременно е поискан и разрешен допълнителен срок за
разследване. В Книгата са отразени всички съществени обстоятелства. 

Прокурор Динков
Към момента на проверката наблюдава 9 ДП. Всички наблюдавани ДП

са новообразувани, разследват се в двумесечния срок.  Постановленията за
образуване на ДП отговарят на изискванията на НПК и в тях са дадени
подробни указания на разследващите. Беше извършена проверка на:

-  пр.  пр.  1027/09  г.  /ДП  389/09  г./. В  Книгата  е  под  №  260/09г.
Образувано е срещу А. Г. Б. за престъпление по чл. 343б, ал.1 НК. На 16.09.09
г. своевременно е поискано и дадено разрешение за продължаване на срока с
два месеца. Обстоятелствата са отразени е в Книгата.

Прокурор Спиров
Към  момента  на  проверката  наблюдава  16  ДП.  Беше  извършена

проверка на  пр. пр. 941/09 г. /ДП 356/09 г./. В Книгата е под № 259/09 г.
Образувано  е  срещу  С.  И.  С.  за  престъпление  по  чл.  209,  ал.1  от  НК на
16.09.09  г.  Своевременно  е  поискан  и  разрешен  допълнителен  срок  за
разследване. Приложен е и оперативен следствено-календарен план. Повечето
от наблюдаваните дела са новообразувани.
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Прокурор Лазарова  
Към  момента  на  проверката  наблюдава  17  ДП.  Беше  извършена

проверка на пр. пр.  432/09 г.  /ДП 50/08г./.  В Книгата е  под № 125/09 г.
Образувано е срещу НИ за престъпление по чл. 310, ал.1 , вр. с чл. 308 НК на
13.05.09  г.  Два  пъти  своевременно  е  искано  и  получавано  разрешение  за
продължаване на срока на разследване.  Образуването и  движението са в
срок. Делото е срещу НИ, като в хода на разследването е привлечена като
обвиняемо  лице  М.  А.  Я.  Срещу  същото  лице  бяха  прегледани  още  две
наблюдавани ДП, като и по двете наказателното производство,  поради тежко
заболяване на обвиняемата са спирани и  са възобновени през м. октомври и
ноември 2009 г.  В тази  връзка  беше изискан  и  азбучника  на  обвиняемите
лица,  като се направи справка за образуваните срещу М. Я. ДП:

- на 02.04.07 г. ДП 81/07 г.; на 02.08.07 г. ДП 224/07 г.; на 20.11.07 г. ДП
326/07 г.; на 22.07.08 г. ДП 152/08 г.; на 30.09.08 г. ДП 235/08 г.; на 14.10.08г.
ДП 250/08г.;  на  18.12.08г.  ДП 339/08 г.;  на  16.02.09 г.  ДП 34/09 г. и  ДП
35/09г.; на 13.03.09 г. ДП 56/09 г.; на 30.04.09 г. ДП 112/09 г.

По  наблюдателните  производства  липсват  справки  за  другите
образувани  ДП  срещу  същото  лице,  което  създава  предпоставки  за
едновременно водене на две и повече наказателни производства за едно и
също престъпление или затруднява преценката за приложението на чл.26
от НК.  Същевременно при едни и същи данни за здравословното състояние
на обвиняемата Яланджиева някои от производствата са спрени, а други-
не. 

В  случаите,  при  които  срещу  едно  и  също  лице  са  образувани
повече  досъдебни  производства  е  необходимо  към  наблюдателните
производства да се прилага справка,  въз основа на която съответните
наблюдаващи прокурори да преценяват основанията за обединяване на
ДП, прекратяване или спиране на наказателното производство, както и
приложението на чл. 26 от НК.

- пр. пр. 879/09г. /ДП 320/09 г./, в Книгата № 198/09г. Образувано е
срещу НИ за престъпление по чл. 216 от НК на 28.07.09 г.  Своевременно е
искано и разрешено продължаване на срок.

Прокурор Делисивкова
Към момента на проверката наблюдава 20 ДП. Извършена е проверка

на:
-  пр.  пр.  486/09  г.  /ДП  199/09  г./. В  Книгата  е  под  №  200/09  г.

Образувано е ДП на 29.07.09 г. срещу НИ за престъпление по чл. 323, ал.1 от
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НК.  Поискано  и  дадено  своевременно  продължаване  на  срока  на
разследването.  Образуването и движението са в срок;

-  пр.  пр.  647/09  г.  /ДП  151/09  г./.  В  Книгата  е  под  №  235/09  г.
Образувано е на 27.08.09 г. срещу Ф. А. С. за престъпление по чл. 311, ал.1,
вр.  с  чл.  26,  ал.1  от  НК.  Движението  на  ДП  е  в  законните  срокове,
своевременно  е  искано  разрешение,  но  ДП  е  образувано  неправилно  в
нарушение на местната подсъдност – чл. 36, ал.1 НПК, тъй като лицето
срещу което е образувано ДП е извършило престъпленията в качеството си
на длъжностно лице – архивар в Общинска администрация- община Мадан и
в кръга на службата си е съставило официални документи- удостоверения
за трудов стаж. 

2. Проверка на образуването и движението на спрените досъдебни
производства

През 2008 г. са спрени общо 80 наказателни производства, от които 73
срещу неизвестен извършител и 7 срещу известен извършител.

Възобновени са 25 наказателни производства през 2008 г., от които 7
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  18 спрени  срещу  известен
извършител. 

През  полугодието  на  2009г.  са  спрени общо 31  наказателни
производства, от които 27 срещу неизвестен извършител и 4 срещу известен.

Възобновени  са  26 наказателни  производства  през  този  период,  от
които  16  спрени срещу неизвестен извършител и  10 спрени срещу известен
извършител. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  ДП,  по  които  наказателното
производство е спряно:

а/ спрени срещу известен извършител:

-  пр.  пр.  687/06  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ирикев. Досъдебното
производство е образувано на 05.10.06 г., след извършена проверка, срещу С.
С. за престъпление по чл. 129, ал.1 от НК. Срокът за разследване е продължен
общо с четири месеца от ОП Смолян. Със заключително постановление от
05.04.07 г. досъдебното производство е изпратено с мнение за спиране, тъй
като е установено, че С. страда от заболяване, което пречи да се извършват
действия  по  разследването  с  негово  участие.  На  06.04.07  г.  досъдебното
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производство  е  постъпило  в  РП  Смолян.  С  постановление  от  20.04.07  г.
наказателното производство е спряно, като в постановлението е указано на
шест месеца да се изисква медицинско удостоверение за състоянието на С. и
мнение дали може да участва в наказателното производство. С постановление
от 22.11.07 г. на прокурор Ирикев до РПУ е разпоредено да се предприемат
активни действия по издирване на извършителя и да се докладва на всеки три
месеца. Това постановление е чисто формално, тъй като извършителят не
се   е  укривал  и  не  това  е  основанието  за  спиране  на  наказателното
производство.  На  13.12.07  г.  в  РП  Смолян  е  получена  справка,  с  която
наблюдаващият  прокурор  се  уведомява,  че  извършителят  е  известен,  но  е
болен.  Неколкократно  са  изисквани  от  РПУ  справки  за  здравословното
състояние  на  С.,  като  наблюдаващият  прокурор  е  уведомяван  за  липса  на
промяна в здравословното състояние на обвиняемия;

-  пр.  пр.  128/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Динков. Досъдебното
производство  е  образувано с  постановление  от  14.02.08 г.  срещу П.  П.  за
престъпление по чл.  343б, ал.1 от НК. Даден е срок за разследване от два
месеца.  Със  заключително  постановление  от  14.04.08  г.  разследването  е
приключило с мнение за спиране, тъй като П. не е намерен на посочените
адреси. Приложени са докладни записки, удостоверяващи това обстоятелство.
Пенев е  обявен  за  ОДИ на 14.04.08г.  Делото е  получено в  РП Смолян на
16.04.08  г.  С  постановление  от  21.04.08  г.  наказателното  производство  е
спряно  на  основание  чл.  25,  т.2  от  НПК.  На  03.09.08г.  е  изпратено
постановление до РПУ, с което е разпоредено да се изпращат справки на три
месеца,  относно  издирване  на  лицето.  Периодично  са  получавани  такива
справки  в  съответствие  с  Указанията  на  ВКП  относно  действията  на
прокурорите по спрени досъдебни производства;

- пр. пр. 657/08г., наблюдаващ прокурор Делисивкова. Досъдебното
производство  е  образувано  с  постановление  от  24.07.08  г.  срещу  В.  Б.  за
престъпление  по  чл.  313,  ал.1  от  НК.  Срокът  на  разследването  е  бил
продължен  с  два  месеца  от  ОП  Смолян.  На  27.11.08г.  досъдебното
производство е получено в РП Смолян с мнение за спиране на наказателното
производство, тъй като е установено, че Б. е напуснал страната на 16.05.08 г.
Същият е бил обявен за ОДИ на 24.11.08г. С постановление от 02.12.08 г.
наказателното производство е спряно на основание чл. 25, т.2 от НПК, като е
указано да се изпращат справки, относно установяване на лицето на всеки три
месеца.  На  30.05.09г.  е  изпратено  писмо до  ОД на  МВР Смолян,  с  което
отново се иска такава справка.  До момента на проверката в РП Смолян са
получени три справки;
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-  пр.  пр.  743/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Спиров. Досъдебното
производство  е  образувано  на  27.10.08  г.,  след  извършване  на  проверка,
срещу  Л.  Л.  за  престъпление  по  чл.  209,  ал.1  от  НК.  На  05.01.09  г.
досъдебното производство е получено с мнение за спиране, тъй като Лозанов
не е намерен. Същият е обявен за ОДИ на 29.12.08 г.  С постановление от
06.01.09 г. наказателното производство е спряно. До момента на проверката
са изискани и получени две справки, относно установяване на лицето;

- пр. пр. 1115/00 г.,  наблюдаващ прокурор Стратиев. Досъдебното
производство е образувано на 15.11.00 г. срещу В. К. за престъпление по чл.
279, ал.1 от НК. На 21.01.01 г. делото е получено в РП Смолян с мнение за
спиране  и  с  постановление  от  29.01.01  г.  на  РП  Смолян  наказателното
производство е спряно. На 06.04.07 г. делото е изискано от наблюдаващия
прокурор за извършване на служебна проверка и на 18.04.07г. е получено. На
20.04.07 г.  е  върнато за продължаване на издирвателните мероприятия.  На
05.12.07 г. прокурор Стратиев е изготвил постановление до РГС Смолян, в
срок до 11.12.07г. да се изготви справка има ли основания за възобновяване.
На 10.12.07 г.  справката е получена в РП Смолян. К. е  обявен за ОДИ на
18.01.01 г. Неколкократно са получавани справки, че лицето не е издирено. 

б/дела, спрени срещу неизвестен извършител:

-  пр.  пр.  372/09  г.,  наблюдаващ прокурор  Лазарова. Досъдебното
производство е образувано на 02.04.09 г.  по реда на чл.  212,  ал.2 от НПК
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал.1,т.4 от НК. На
04.06.09  г.  делото  е  получено  в  РП  Смолян  с  мнение  за  спиране.  С
постановление от 15.06.09г. наказателното производство е спряно, като в него
е  указано  на  всеки  четири  месеца  да  се  изпраща  справка,  относно
установяване на неизвестния извършител на престъплението. На 05.11.09 г. в
РП Смолян е получена такава справка;

-  пр.  пр.  866/08  г.,  наблюдаващ прокурор  Лазарова. Досъдебното
производство е  образувано на 24.11.08 г.  срещу неизвестен  извършител  за
престъпление по чл. 235, ал.1 от НК. Срокът на разследване е бил продължен
с два  месеца.  На 25.03.09 г.  делото е  получено в  РП Смолян с  мнение за
спиране.  С  постановление  от  15.04.09  г.  наказателното  производство  е
спряно, като в него е указано на всеки четири месеца да се изпраща справка,
относно  установяване  на  неизвестния  извършител  на  престъплението.  На
18.08.09 г. в РП Смолян е получена такава справка.
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Образуването  и  движението  на  горепосочените  дела  е  в
законоустановените срокове. Своевременно е искано и давано разрешение за
продължаване на сроковете за разследване. Давани са конкретни указания
от наблюдаващите прокурори, които са били изпълнявани от органите на
разследването.

 
3.  Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените

наказателни производства.

Съгласно  предоставената  справка,  за  2008  г.  са  прекратени  854
наказателни  производства  /56 водени  срещу  известен  извършител  и  798
срещу неизвестен/, от които 10 са обжалвани пред съда и 4 са отменени. Пред
горестоящите  прокуратури  е  обжалвано  едно постановление,  което   е
отменено.  771 от  общия  брой  на  прекратените  ДП  е  поради  изтичане  на
предвидената в закона погасителна давност.

За  първото  полугодие  на  2009  г.  са  прекратени  139 наказателни
производства,  от  които  4  са  обжалвани  пред  съда  и  2 са  отменени.  Пред
горестоящите  прокуратури  е  обжалвано  едно постановление,  което  е
потвърдено. 91 от  общия  брой  на  прекратените  е  поради  изтичане  на
предвидената в закона погасителна давност.

На случаен принцип бяха проверени прекратени дела,  които са били
водени срещу неизвестен извършител, както следва:

- пр. пр. 85/08 г.  /ДП 30/08 г. на РПУ Смолян/, наблюдаващ прокурор
Спиров;

- пр. пр. 308/09 г. /ДП 107/09г. на РПУ Смолян/, наблюдаващ прокурор
Спиров;

- пр. пр. 845/08 г. /ДП 360/08 г. на РПУ Смолян/, наблюдаващ прокурор
Делисивкова;

-  пр.  пр.  116/08  г.  /ДП  21/08  г.  на  ОД  МВР  Смолян/,  наблюдаващ
прокурор Делисивкова;

- пр.пр. 802/07 г. /ДП 346/07г. на РПУ Смолян/, наблюдаващ прокурор
Стратиев;
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- пр. пр. 570/08 г. /ДП 213/08г. по описа на РПУ Смолян/, наблюдаващ
прокурор Стратиев;

- пр. пр. 576/08 г. /ДП 48/08 г. на ОДП Смолян/, наблюдаващ прокурор
Динков;

- пр. пр. 749/08 г. /ДП 293/08г. на РПУ Смолян/, наблюдаващ прокурор
Динков;

- пр. пр. 638/08 г. /ДП 237/08 г. на РПУ Смолян/, наблюдаващ прокурор
Лазарова;

- пр. пр. 993/08 г. /ДП 428/08 г. на РПУ Смолян/, наблюдаващ прокурор
Лазарова;

- пр. пр. 1116/08 г.  /ДП 129/08 г.  на ОД МВР Смолян/,  наблюдаващ
прокурор Ирикев;

- пр. пр. 545/06 г. /ДП 240/06 г. на РПУ Смолян/, наблюдаващ прокурор
Ирикев.

Образуването  и  движението  на  проверените  дела,  както  и
произнасянията на наблюдаващите прокурори е в предвидените срокове. 

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Смолян 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  в  съда  135 обвинителни  актове.  През  същия

период съдът е решил 138 дела, образувани по внесен обвинителен акт. Броят
на  осъдителните  присъди  по  общия  ред  е 121,  няма произнесени
оправдателни  присъди,  сключени  са  10  споразумения  в  хода  на  съдебното
следствие.

Протестирана е една осъдителна присъда, като протестът не е уважен.
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За  същия  период  съдът  е  прекратил  и  върнал  на  прокуратурата  за
отстраняване  на  допуснати  съществени  процесуални  нарушения три  дела
/едно с разпореждане и две с определение/.

През  първото  полугодие  на  2009 г.  прокурорите  са  внесли  в  съда  72
обвинителни актове.  За същия период съдът е решил  95  НОХД по внесени
обвинителни  актове  от  прокуратурата.  Броят  на  осъдителните  присъди  по
общия ред е 86, оправдателни присъди няма. Сключени са 4 споразумения в
хода на съдебното следствие.

За  същия  период  няма наказателни  производства,  които  да  са
прекратени  от  съда  и  да  са  върнати  на  прокуратурата  за  отстраняване  на
допуснати съществени процесуални нарушения.

Констатира  се  много  малък  брой  на  върнати  от  съда  на
прокуратурата дела за отстраняване на допуснати съществени процесуални
нарушения,  както  и  липса  на  оправдателни  присъди,  което  води  до
положителна  оценка  на  ефективността  и  качеството  на  прокурорската
работа.

 
На  случаен  принцип  бяха  проверени  дела,  с  внесени  в  съда

обвинителни актове, като се проследи и записването по Описната книга на
прокурора /Книгата/: 

-  ПД  42/09  г.  /пр.  пр.  227/09  г.  /ДП  77/09  г./,  НОХД  246/09  г./,
наблюдаващ прокурор Ирикев.  Деянието  е  извършено на  18.02.09  г.  На
30.03.09 г. ДП е изпратено от разследващия орган и на същата дата е заведено
в РП Смолян и разпределено на наблюдаващия прокурор.  На 10.04.09 г.  е
изготвен  и  внесен   в  съда  обвинителния  акт  срещу  Д.  Г.  Ш.  НОХД  е
образувано и насрочено за разглеждане в с.з. на 15.06.09 г., на която дата е
решено.  Определеното  наказание е  пет  месеца  лишаване  от  свобода  с  три
години изпитателен срок и като вид съвпада с поисканото от прокурора в с.з. 

Попълнена е  от прокурора информационната справка,  прикачена на
корицата на прокурорското дело.

Обвинителният  акт  отговаря  на  изискванията  на  НПК.  В
обстоятелствената част на ОА неправилно е използван израза „отегчаващо
вината обстоятелство”. Отегчаващите и смекчаващите обстоятелства се
посочват като относими към наказателната отговорност и с цел правилна
индивидуализация на наказанието. 

При направена справка в Книгата се установи, че на ПД № 49/09г. са
отбелязани всички необходими обстоятелства.
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-  ПД  37/09  г.  /пр.  пр.  190/09  г.,  ДП  64/09  г.,  НОХД  201/09  г./,
наблюдаващ прокурор Спиров.  Повдигнато е обвинение срещу К.Д.Д.  за
престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. с  195, ал.1, т.3, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с
чл. 29, ал.1, б. „а” и „б” от НК. Деянието е било извършено на 12.02.09 г.
Досъдебното производство е образувано на същата дата на основание чл. 212,
ал.2 от НПК. На 09.03.09 г. разследването е приключило и ДП е изпратено в
РП. На 10.03.09 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. На 18.03.09 г. е
изготвен обвинителен акт и на същата дата е внесено за разглеждане в съда.
Делото е разгледано на 12.05.09 г. и на същата дата е постановена присъдата.
ОА  отговаря  на  изискванията  на  НПК.  Информационната  карта  е
попълнена изчерпателно. Отбелязването в книгата е пълно.

-  ПД  30/09  г.  /пр.пр.  1198/08  г.,  ДП  520/08  г.,  НОХД  165/09  г./,
наблюдаващ прокурор Делисивкова. Повдигнато е обвинение срещу А. Б.
Я. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. Деянието е било извършено на
26.12.08 г. ДП е получено в РП на 04.03.09 г. и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. Обвинителният акт е изготвен на 05.03.09 г. и на
същата дата е внесен в съда. Съдебното заседание е насрочено за 19.05.09г. и
присъдата е постановена на същата дата.  Обвинителният акт отговаря на
изискванията на НПК. В Книгата са отбелязани всички обстоятелства.

-  ПД  127/09  г.  /пр.пр.  261/09  г.,  ДП  88/09  г.,  НОХД  635/09  г./,
наблюдаващ прокурор Лазарова.  Повдигнато е обвинение срещу М. Н. К.
за престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. с 195, ал.1, т.3 и 4, вр. с чл. 29 б. „а” и
„б”  от  НК.  Делото  е  постъпило  в  РП на  24.09.09  г.,  и  е  разпределено  на
29.09.09 г. На 21.10.09 г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт. Делото е
насрочено за разглеждане в с.з. на 22.12.09 г. В Описната книга на прокурора
не са попълнени данните за това кога и на кой прокурор е дадено делото за
решаване, както и кога е внесен обвинителния акт в съда. Обвинителният
акт е изготвен много добре, в съответствие с изискванията.

-  ПД  53/09  г. /НОХД  513/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Спиров.
Образуването и движението са в срок.

В  описаните  актове  и  прокурор  Спиров  и  прокурор  Делисивкова,  в
обстоятелствената  част,  неправилно  използват  израза  „отегчаващо
вината обстоятелство”.

-  ПД  89/09  г.  /пр.  пр.  33/09  г,  ДП  11/09  г.,  НОХД  477/09  г./,
наблюдаващ прокурор Динков. Повдигнато е обвинение срещу Л. В. Г. по
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чл. 196, ал.1, т.2, вр. с чл. 195, ал.1, т. 3, 4 и 5, вр. с чл. 29, ал.1, б. „а”, вр. с чл.
20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК и срещу Б. Д. Б. по чл. 195, ал.1, т. 3, 4 и 5, вр.
с чл. 20, ал.2, вр с чл. 26, ал.1 от НК. ДП е приключено на 10.07.09 г. и на
05.08.09г .  е изготвен и внесен в съда обвинителен акт. Делото е насрочено и
разгледано на 26.10.09 г., като по отношение на първия подсъдим е наложено
наказание 2 години „лишаване от свобода” ефективно, с правилно определен
строг режим за изтърпяване на наказанието, а на втория подсъдим е наложено
наказание  10  м.  лишаване  от  свобода  при  общ  режим.  Образуването  и
движение  на  ДП  са  в  съответствие  на  процесуалните  норми.
Обвинителният акт отговаря на изискванията на НПК.

Като  обща  констатация  се  налага,  че  обвинителните  актове  се
изготвят своевременно и отговарят на изискванията на НПК.

Всички проверени дела,  като цяло,  са насрочени и разгледани в едно
съдебно  заседание,  което  показва  бързина  в  съдебната  фаза  на
наказателното производство.

Книгата  се  води  добре  и  в  нея  се  отразяват  изискуемите
обстоятелства. 

През 2008 г. са изготвени и внесени 24 предложения по чл.375 от НПК
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл.78а от НК. Съдът е решил и уважил 22.  За първото
полугодие  на  2009  г.  са  изготвени  и  внесени  9 предложения,  всички
разгледани от съда и уважени.

На случаен принцип бяха проверени дела с внесени в съда предложения
по чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по реда на чл.78а от НК:

-  пр. пр. 1058/08 г.  /ДП 458/08 г./,  наблюдаващ прокурор Спиров.
Досъдебното  производство  е  постъпило  в  РП  Смолян  на  03.05.09  г.  С
постановление  от  17.03.09  г.  наказателното  производство  е  било  частично
прекратено.  На 08.04.09 г.  е  изготвено постановление по чл.  78а от НК, с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност с  налагане на
административно наказание.  На същата дата е внесено в съда.  Наложено е
наказание „глоба” в размер на 500 лева;

-  пр.  пр.  178/09 г.  /ДП 73/09 г./, наблюдаващ прокурор Стратиев.
Досъдебното  производство  е  постъпило  в  РП  Смолян  на  28.04.09  г.  На
20.05.09 г. е изготвено постановление по чл. 78а от НК с предложение  за

25



освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание. На същата дата е внесено в съда. Наложено е наказание „глоба” в
размер на 500 лева;

-  пр.  пр.  177/09  г.  /ДП  72/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Динков.
Досъдебното  производство  е  постъпило  в  РП  Смолян  на  11.05.09  г.  На
25.05.09 г. е изготвено постановление по чл. 78а от НК с предложение  за
освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание. На същата дата е внесено в съда. Наложено е наказание „глоба” в
размер на 500 лева;

-  пр.  пр.  667/08  г.  /ДП  75/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Ирикев.
Досъдебното  производство  е  постъпило  в  РП  Смолян  на  05.12.08  г.  На
23.12.08г.  е  изготвено постановление по чл.  78а от НК с предложение  за
освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание. На същата дата е внесено в съда. Наложено е наказание „глоба” в
размер на 500 лева.

-  пр.  пр.  1150/07  г.  /ДП  470/07  г./,  наблюдаващ  прокурор
Делисивкова.  Досъдебното  производство  е  постъпило  в  РП  Смолян  на
25.03.08  г.  На  01.04.08  г.  е  изготвено  постановление  по  чл.  78а  от  НК  с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност с  налагане на
административно наказание.  На същата дата е внесено в съда.  Наложено е
наказание „глоба” в размер на 500 лева.

- пр. пр. 706/08 г. /ДП 269/08 г./, наблюдаващ прокурор Лазарова.
Досъдебното  производство  е  постъпило  в  РП  Смолян  на  28.09.08  г.  На
29.09.08 г. е изготвено постановление по чл. 78а от НК с предложение  за
освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание. На същата дата е внесено в съда. Наложено е наказание „глоба” в
размер на 1000 лева.

За  2008  г.  са  внесени в  съда  общо  4 споразумения за  решаване  на
делото  в  досъдебно  производство,  а  за  първото  полугодие  на   2009г.  е
внесено едно споразумение. Всички са одобрени от съда.

Води  се  книга  за  сключените  споразумения,  в  която  се  отразяват
необходимите данни. Видно от нея през 2009 г., към момента на проверката, са
сключени две споразумения, а през 2008 г. са сключени четири споразумения.
Отразените  в  книгата  данни  съответстват  на  информацията,  която  е
предоставена на Инспектората към ВСС в изисканите предварително справки.
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На  случаен  принцип  бяха  проверени  няколко  ДП,  приключили  със
сключено споразумение:

- пр. пр. 757/08 г. /ДП 304/08 г./, наблюдаващ прокурор Динков. На
12.01.09 г. досъдебното производство е постъпило в РП Смолян. На 12.02.09г.
е сключено споразумение, което на същата дата е внесено в съда. Наложени
са  наказания  „пробация”  и  „глоба”  в  размер  на  1000  лева  за  извършено
престъпление по чл. 235, ал.2, вр. с ал.1 от НК;

- пр. пр. 234/08 г. /ДП 52/08 г./, наблюдаващ прокурор Динков. На
20.05.08 г. досъдебното производство е постъпило в РП Смолян. На 13.06.08г.
е  сключено  споразумение,  което  е  внесено  в  съда  на  19.06.08  г.
Споразумението е одобрено на 22.07.08 г. Наложено е наказание „пробация”
за извършено престъпление по чл. 197, т.3, вр. с чл. 195, ал.1 от НК;

- пр. пр. 696/08 г. /ДП 273/08 г./, наблюдаващ прокурор Спиров. На
03.11.08 г. досъдебното производство е постъпило в РП Смолян. На 18.11.08г.
е  сключено  споразумение,  което  на  същата  дата  е  внесено  в  съда.
Споразумението е одобрено на 25.11.08 г. Наложено е наказание „пробация”
за извършено престъпление по чл. 129 от НК;

- пр. пр. 64/08 г. /ДП 15/08 г./, наблюдаващ прокурор Стратиев. На
04.06.08 г. досъдебното производство е постъпило в РП Смолян. На 01.07.08г.
е  сключено  споразумение,  което  на  същата  дата  е  внесено  в  съда.
Споразумението е одобрено на 14.07.08 г. Наложено е наказание „лишаване
от свобода” за срок от четири месеца, чието изпълнение е отложено за срок от
три години, за извършено престъпление по чл. 294, ал.1от НК;

- пр. пр. 639/07 г. /ДП 67/07 г./, наблюдаващ прокурор Спиров. На
17.01.08 г. досъдебното производство е постъпило в РП Смолян. На 28.01.08г.
е  сключено  споразумение,  което  на  същата  дата  е  внесено  в  съда.
Споразумението е одобрено на 18.03.08 г. Наложено е наказание „глоба” в
размер на 200 лева за извършено престъпление по чл. 313, ал.2 от НК.

Към  наблюдателните  преписки  са  приложени  протоколи  от
съдебните  заседания,  в  които  са  одобрени  споразуменията.
Информационната  карта,  намираща  се  в  корицата  на  наблюдателната
преписка се попълва с необходимите данни.
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За  2008г.  прокурорите  от  РП  Смолян  са  участвали  в  161 съдебни
заседания по наказателни дела, а за първото полугодие на 2009г. в 102.

2. Организация по изпълнение на наказанията.

За  тази  дейност  отговаря   административният  ръководител  на
прокуратурата. Съгласно предоставената справка през 2008г. са приведени в
изпълнение 107 присъди, неприведени присъди в срок няма. Няма отложени
изпълнения на наказанията. През първото полугодие на 2009г. са приведени в
изпълнение 55 присъди. Неприведени присъди в срок няма. Няма отложени
изпълнения на наказанията.

На случаен принцип бяха проверени присъдните преписки на лица, с
наложено ефективно наказание „лишаване от свобода”. Изпълнението им се
проследи по Книгата за изпълнение на присъдите и азбучника към нея:

- Присъдна преписка Р 09/08 г. Осъденото лице е С. С. Ч. Присъдата,
постановена по НОХД 509/07 г. е 6м. лишаване от свобода. Влязла е в сила на
28.12.07 г. Изпратена е от РС Смолян в РП Смолян на 11.01.08г., заведена е в
РП на 14.01.08г. На същата дата е изпратено писмо до началника на Затвора
Пловдив, чрез ОЗ Охрана Смолян. На 18.01.08 г. е получено уведомително
писмо до РП Смолян от ОЗ Охрана, от което е видно, че осъденото лице е
задържано на 17.01.008 г. и е приведено в Затвора в Пловдив на 18.01.08 г.
Получено  е  писмо  от  затвора  Пловдив  от  21.01.08  г.,  удостоверяващо
началото на изпълнение на наказанието – 18.01.08г. Писмото е получено в РП
на 24.01.08 г. и на същата дата е уведомен съда. С писмо от 17.07.08 г. от
затвора  Пловдив  е  уведомена  РП Смолян,  че  наказанието  е  изтърпяно  на
17.07.08 г., писмото е заведено в РП на 21.07.08г. и на същата дата е уведомен
РС  Смолян.  Констатира  се  известно  забавяне  в  уведомяването  от  РС
Смолян  на  РП Смолян.  Присъдната преписка  съдържа цялата  изискуема
информация,  данните  в  присъдната  книга  са  пълни  и  точни.  Всички
действия на прокурора са своевременни.

- Присъдна преписка Р 11/08 г. Осъденото лице е Л. Т. Д. Наложено
му е наказание 1 г.  лишаване от свобода по НОХД 130/07 г.  Присъдата  е
влязла в сила на 23.01.08 г.  РП е уведомена на 24.01.08г.  На 25.01.08 г.  е
изпратен присъдата до РП Мадан за привеждане в изпълнение по делегация.
На 04.02.08 г. РП Мадан е върнала обратно присъдата, след като установява,
че осъденото лице се намира в следствения арест на Софийска следствена
служба. На 07.02.08 г. районният прокурор изпраща присъдата за изпълнение
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на СРП. На 28.03.08г. е поискана информация от СРП относно изпълнение на
присъдата.  Такава  е  постъпила  от  СРП на  12.05.08  г.  От  нея  е  видно,  че
началото на изпълнението на наказанието е считано от 11.03.08 г. На 12.05.08
г.  РП  Смолян  е  уведомила  РС  Смолян.  На  10.09.08  г.  е  изпратено
напомнително писмо на РП София. Констатира се забавяне в действията на
СРП  при  изпълнение  на  присъдата  по  делегация,  както  и  забавяне  в
уведомяването на делегиращата прокуратура.

- Присъдна преписка Р 45/08 г. Присъдата по НОХД 101/08 г. е 2 г. и
пет  месеца  ефективно  лишаване  от  свобода,  влязла  в  сила  на  08.05.08  г.
Получена  е  в  РП на  20.05.08  г.  На  същата  дата  РП е  уведомила  Затвора
Пловдив. На 27.05.08 г. е получена обратна информация, че изтърпяването на
наказанието е започнало на 30.04.07г., с оглед постановено определение на
съда по чл.  25,  вр с  чл.  23 от  НК. На 29.05.08 г.  РП е уведомила РС.  На
17.06.09  г.  Затвора  Пловдив  е  уведомил  РП  Смолян,  че  на  15.06.09  г.  е
изтърпяно  наказанието  и  на  същата  дата  РП  е  уведомил  РС.  Всички
записвания  са  отбелязани  в  книгата,  присъдната преписка  се  води много
добре.

По тази присъдна преписка също се установява забавяне от страна на
съда - в рамките на 12 дни след влизане в сила на присъдата. Такова забавяне
се установи и по присъдни преписки:

- Р 43/08 г., присъдата е влязла в сила на 15.04.08 г., получена в СРП на
16.05.08г.,наложеното наказание е „пробация”; 

- Р 49/08 г., присъдата е влязла в сила на 30.04.08 г., а е изпратена за
изпълнение на 20.05.08 г. Наложеното наказание е три месеца лишаване от
свобода. 

Книгата  за  изпълнение  на  наказанията,  както  и  самите  присъдни
преписки се водят много добре.

В  азбучника  към  книгата  за  изпълнение  на  присъдите  са  отразени
имената на осъдените лица и номерата на присъдните преписки, както и
датата на получаване на присъдата в РП Смолян.

Действията  на  районния  прокурор  по  изпълнение  на  присъдите  са
незабавни - в деня на получаване на съответната информация. 

               
3. Гражданско - съдебен надзор.

През 2008 г. гражданско-съдебният надзор в   РП Смолян се изразява в
участие на прокурори в 43 граждански дела на РС Смолян. 
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През  първото  полугодие  на  2009  г.  прокурорите  са  участвали  в  9
граждански дела на РС Смолян. 

Няма предявени граждански  искове от  прокурор,  както и  обжалвани
съдебни решения от прокурора. 

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП Смолян Справка № 4 по
организацията на  съдебния  надзор,  отразяваща и  индивидуалната натовареност на
прокурорите.

Въз  основа  на   извършената  проверка  се  налагат  следните
констатации и препоръки:

КОНСТАТАЦИИ:

1. Констатирани са случаи на неправилно приложение на принципа
за случайно разпределение на делата, като са изключване от разпределение
прокурори,  поради  командироване  в  други  прокуратури,  без  това
обстоятелство да е отразено в съответна заповед на административния
ръководител.

2. Допуска  се  издаване  на  заповеди,  които  не  се  връчват  на
адресатите и не се осъществява контрол по изпълнението им. Също така се
допуска издаване на заповеди, предметът на които дублира други заповеди и
разпореждания. 

3.  Образуването,  движението  и  приключването  на  преписките  се
извършва в установените срокове. 

В случаи на необходимост от продължаване на срока на проверката,
това се извършва, съгласно Указание И-281/08.12.06г. на главния прокурор за
дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,  извършването  и
приключването на предварителни проверки.

Жалбите срещу постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство се администрират своевременно, като ведно с преписките се
изпращат в  деня  на  постъпване  или  на  следващия  ден  на  компетентния
орган. Ниският процент на отменени обжалвани постановления /10% / сочи
на добро качество на извършваната работа.

Материалите от извършените проверки и наблюдателните преписки,
в  някои  случаи са  обединявани  механично,  поради което наблюдателните
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преписки не съдържа копия от всички постановени прокурорски актове и
писма.  Същото  води  до  невъзможност  да  се  проследи  движението  на
преписките  по  наблюдателните  материали  и  затруднява  работата  на
наблюдаващите прокурори.

Установени са някои случаи на непълно отразяване на движението на
преписките в съответните дневници и регистри.

Копия от постановленията за отказ от образуване се изпраща само
на жалбоподателя, което е в несъответствие с Указание И-281/08.12.06г.
на главния прокурор на Република България.

4.  По  наблюдателните  производства  липсват  справки  за  другите
образувани  ДП  срещу  същото  лице,  което  създава  предпоставки  за
едновременно водене на две и повече наказателни производства за едно и
също престъпление или затруднява преценката за приложението на чл.26
от НК. 

Образуването и движението на спрените ДП е в законоустановените
срокове.  Своевременно  е  искано и давано разрешение за продължаване на
сроковете за разследване. 

Образуването и движението на проверените прекратени ДП, както и
произнасянията на наблюдаващите прокурори е в предвидените срокове. 

5.  Констатира  се  много  малък  брой  на  върнати  от  съда  на
прокуратурата дела за отстраняване на допуснати съществени процесуални
нарушения,  както  и  липса  на  оправдателни  присъди,  което  води  до
положителна  оценка  на  ефективността  и  качеството  на  прокурорската
работа.

6. Обвинителните актове се изготвят своевременно и отговарят на
изискванията на НПК.

Книгата за обвинителните актове се води добре и в нея се отразяват
всички необходими обстоятелства. 

Информационните  карти,  намиращи  се  в  кориците  на
наблюдателните преписки се попълват от всички прокурори.

7. Книгата за изпълнение на наказанията, азбучникът към нея, както и
самите присъдни преписки се водят много добре. 

Действията  на  районния  прокурор  по  изпълнение  на  присъдите  са
незабавни - в деня на получаване на съответната информация. 
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ПРЕПОРЪКИ:

1.  Необходимо  е  да  се  подобри  организацията  на  работата  в
прокуратурата,  с  оглед  точното  спазване  на  принципа  за  случайното
разпределение на делата.

2.  При  издаването  на  заповеди  и  разпореждания,
административният  ръководител  да  контролира  връчването  и
изпълнението  им.  Да  не  се  допуска  издаването  на  различни
административни актове с  един и същ предмет.  При изпълнението на
заповедите,  съответните прокурори, да конкретизират в актовете номера
на заповедта и датата на издаването й.

3. Наблюдателните преписки да се комплектоват в пълнота, като се
прилагат  копия  от  всички  прокурорски  актове  и  кореспонденция,  а
материали да се подреждат хронологично. 

Цялостното движение на преписките да се отразява в съответните
книги и регистри.

Препис  от  постановлението  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство да се изпраща и на лицето, срещу което е била образувана
преписката или е извършвана проверка, в изпълнение на Указание И-
281/08.12.06г. на главния прокурор на Република България.

4.  В случаите,  при които срещу едно и също лице са образувани
повече  досъдебни  производства  е  необходимо  към  наблюдателните
производства да се прилага справка,  въз основа на която съответните
наблюдаващи прокурори да преценяват основанията за обединяване на
ДП, прекратяване или спиране на наказателното производство, както и
приложението на чл. 26 от НК.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
РП Смолян за изпълнение препоръките от негова компетентност. 

 Административният  ръководител  да  запознае прокурорите  и
служебните служители от РП – Смолян с резултатите от извършената планова
проверка. 
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На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  Смолян  да  предприеме  в  едномесечен  срок  от
получаване  на  настоящия  Акт  необходимите  действия  от  негова
компетентност  за  изпълнение  на  дадените  препоръки,  като  на  основание
чл.58,  ал.4  от  ЗСВ в  тримесечен  срок  уведоми Инспектората  към ВСС за
резултата от тях.

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет за сведение.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Главния  прокурор  на  Република
България за сведение .

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Окръжна прокуратура – Смолян за сведение и за изпълнение на препоръките
от негова компетентност.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна  прокуратура  –  Пловдив  за  сведение  и  за  изпълнение  на
препоръките от негова компетентност.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка №2 по организацията  на образуването  и движението на
преписките на РП –Смолян; 

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

досъдебните производства на РП – Смолян;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;
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6.  Копие  от  заповед  №  ЛС-41/08.04.09г.,  на  административния
ръководител на ОП Смолян;

         7.  Копие  от  заповед  №  ЛС-12/17.02.09г.,  на  административния
ръководител на ОП Смолян;

8. Копие от Ревизионен акт за извършена комплексна планова ревизия
на  РП  Смолян  от  ОП  Смолян  и  разпореждане  от  08.09.2009  г.  на
административния ръководител на РП Смолян; 

9.  Копие  от  протокол  №3/05.08.2009  г.  от  проведено  съвещание  на
прокурорите от РТ Смолян във връзка с извършената ревизия;

10.  Копие от уведомително писмо до ОП Смолян от 30.09.2009 г.  за
изпълнение на разпореждането във връзка с комплексната ревизия.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:
          ИНСПЕКТОР:

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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