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Основание на проверката – чл. 58, вр. чл. 54, ал. 1 от  ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2020 г. и Заповед № КП-20-
2/16.06.2020 г. на Главния инспектор.

Съгласно заповедта на Главния инспектор, за проверяващ екип, който
да извърши контролната проверка са определени инспектор Александър
Мумджиев и експерти – Ана Рачева и Звездица Николова.

Цел и обхват на проверката:
1. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в Акта за

резултатите от плановата проверка в РП Чирпан, извършена по Заповед №
ПП-01-22/22.05.2017 г на главния инспектор;

2.Сравнителен анализ и оценка на организацията на образуването и
движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването
им в установените срокове, между проверения период при извършване на
комплексната планова проверка и периода след нейното извършване, до
момента на контролната проверка.

В изпълнение на заповедта на главния инспектор на ИВСС,
проверяващият екип извърши контролна проверка на РП Чирпан, в периода
от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г.

І. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в Акта
за резултатите от плановата проверка в РП Чирпан, извършена по
Заповед № ПП-01-22/22.05.2017г на главния инспектор и обхващаща
периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г.

При плановата проверка на РП Чирпан през 2017 г. проверяващият екип
от ИВСС е отправил към административния ръководител и прокурорите в РП
Чирпан общо седем препоръки и една препоръка към административния
ръководител на ОП Стара Загора.

С писмо, постъпило в ИВСС на 30.08.2017 г. административният
ръководител на РП Чирпан е уведомил подробно за предприетите
организационни мерки по дадените препоръки в Акта от плановата проверка,
като е приложил и издадените в тази връзка заповеди. С писмо, постъпило в
ИВСС на 20.09.2017 г. административният ръководител на ОП Стара Загора
също е уведомил за предприетите организационни мерки по дадената към
него препоръка в Акта от плановата проверка на РП Чирпан.

Проверяващият екип извърши проверка на реалното изпълнение и
резултатите от предприетите организационни мерки за изпълнение на
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препоръките на ИВСС, дадени с акта от предходната планова проверка, както
следва :

По препоръка № 1. Административният ръководител на РП
Чирпан да създаде организация за привеждане на книгите, регистрите и
дневниците в пълно съответствие с Правилника за администрацията на
прокуратурата на Република България

и по
По препоръка № 2. Датата на деловодна обработка върху

прокурорския акт или друг изходящ документ да се поставя от служител
в деловодството в деня предоставянето на документа за регистриране,
съгласно разпоредбите на Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ и Приложение №1 към същата.

Със Заповед №РП-56/21.08.2017 г. , административният ръководител е
разпоредил:

 - в служба „Регистратура и деловодство“ на РП Чирпан да се създаде
организация за привеждане на водените книги, регистри и дневници в пълно
съответствие с Правилника за администрацията на прокуратурата на
Република България.

- датата на деловодна обработка върху прокурорските актове или друг
изходящ документ да се поставя от служителите в деловодството на РП
Чирпан в деня на предоставянето на документа за регистриране, съгласно
разпоредбите на Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в
ПРБ.

От проверката на конкретни преписки и досъдебни производства се
установи, че всички книги, регистри и дневници /включително и Книгата за
обвинителните актове, по отношение на която бяха констатирани
пропуски при отразяване датата на постъпване на делото в
прокуратурата, след приключване на разследването/ са приведени в пълно
съответствие с Правилника за администрацията на прокуратурата на
Република България.

Всички изходящи документи са деловодно обработени, съобразно
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.

С оглед изложеното ИВСС приема, че е налице реално изпълнение
на препоръките.

По препоръка № 3. При постановяване на отказ от образуване на
досъдебно производство наблюдаващите прокурори стриктно да
прилагат чл. 213 от НПК. При постъпване на жалби срещу тези
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постановления незабавно да ги администрират и изпращат ведно с
преписката на горестоящата прокуратура, по компетентност.

Със Заповед №РП-55/21.08.2017г., административният ръководител е
разпоредил на наблюдаващите прокурори:

- стриктно да спазват разпоредбите на чл. 213 от НПК при
произнасянето си с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство

- при постъпване на жалба срещу тези постановления незабавно
прокурорите да ги администрират и изпращат ведно с преписката на
горестоящата прокуратура, по компетентност.

При проверката от ИВСС през 2017 г. е констатиран и друг
пропуск в работа на наблюдаващите прокурори от РП Чирпан, а именно
че след отмяната на постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство наблюдаващите прокурори изпращат
преписките за допълнителна проверка, като не във всички случаи  дават
конкретни указания за изпълнение, а само посочват да се изпълнят
указанията в отменителното постановление.

Бяха изискани и проверени случайно избрани преписки, по които е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, който е
обжалван и отменен през периода 2017г.-2019 г.

Пр.пр. № 411/2017 г. по описа на РП Чирпан, наблюдаващ
прокурор Георги Видев. Преписката е образувана по постъпила на
10.04.2017 г. жалба в РП Чирпан, която същия ден с протокол за избор е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.05.2017 г.
е разпоредено на РУ Чирпан извършване на предварителна проверка, с
дадени конкретни указания и срок 30 дни. Срокът е удължен от
наблюдаващия прокурор веднъж с един месец и от административния
ръководител с още един месец в срок до 24.07.2017 г. Преписката е
постъпила в РП Чирпан на 19.07.2017 г. С постановление от 02.08.2017 г. е
отказано образуване на досъдебно производство. С писмо, постъпило в РП
Чирпан на 04.09.2017 г., преписката е изискана от ОП Стара Загора по
постъпила жалба срещу постановлението, където е изпратена на 11.09.2017
г. С постановление от 06.10.2017 г. по пр. пр. 2329/2017 г. постановлението
на РП Чирпан е отменено и преписката е иззета за извършване на проверка
под надзора на ОП Стара Загора, досежно събиране на данни за извършено
престъпление по чл.123 от НК.
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Пр. пр. № 59/2019 г. по описа на РП Чирпан, наблюдаващ
прокурор Велина Пенева. Преписката е образувана по постъпила в РП
Чирпан жалба на 18.01.2019 г., която с протокол за избор, приложен по
наблюдателната преписка, от същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 22.01.2019 г. /деловодно обработено/ е
възложено на РУ Чирпан извършване на предварителна проверка със срок 30
дни и дадени конкретни указания. С писмо, постъпило в РП Чирпан
21.02.2019 г,. е поискано удължаване срока на проверката. С писмо от
21.02.2019 г. (деловодно обработено) наблюдаващият прокурор е удължил с
още един месец срока, считано от 23.02.2019 г. Преписката е постъпила в
прокуратурата на 22.03.2019 г. и на същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.04.2019 г. е отказано
образуване на ДП. Разпоредено е копие от постановлението да се изпрати на
жалбоподателката, като е указан и реда и начина на обжалване. С писмо,
постъпило в РП Чирпан на 14.06.2019 г,. преписката е изискана от ОП Стара
Загора, във връзка с постъпила жалба срещу постановлението. Изпратена е на
17.06.2019 г. С постановление от 09.07.2019 г. по пр. пр. № 3525/2019 г. ОП
Стара Загора е отменила постановлението на РП Чирпан, като е върнала
преписката за извършване на допълнителна проверка, с дадени указания.
Преписката е постъпила в РП Чирпан на 12.07.2019 г. С постановление от
същата дата  е възложено извършване на допълнителна проверка, с дадени
конкретни указания и срок на извършване 30 дни. Срокът на проверката е
удължен с още един месец от наблюдаващия прокурор, считано от 12.08.2019
г. С писмо от 12.09.2019 г. административният ръководител на РП Чирпан
е удължил срока на проверката с един месец, считано от 12.09.2019 г.
Преписката е постъпила на 17.09.2019 г. в РП Чирпан с изпълнени указания и
на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.  С постановление
от 30.09.2019 г (деловодно обработено) отново е постановен отказ от
образуване на ДП. С писмо от 12.03.2020 г. преписката е изискана от ОП
Стара Загора във връзка с постъпила жалба срещу постановлението, където е
изпратена на 13.03.2020 г. С постановление от 15.04.2020 г. постановлението
на РП Чирпан е потвърдено.  И двете писма за удължаване на срока /на
наблюдаващия прокурор и на административния ръководител/ са деловодно
обработени и въведени в УИС.

Пр.пр. № 608/2019 г. по описа на РП Чирпан, наблюдаващ
прокурор Петър Йонов. Преписката е образувана по постъпили на
15.07.2019 г., по компетентност, материали по пр. пр. № 2764/2019 г. по
описа на РП Стара Загора на основание чл. 36 ал. 1 във вр. чл. 195 ал. 1 от
НПК, които на същата дата, с протокол за избор, приложен към преписката,
са разпределени на наблюдаващия прокурор. С постановление от 17.07.2019 г
е възложено на РУ Чирпан извършване на проверка с дадени указания и срок
от 60 дни. Срокът на проверката е удължен с писмо от административния
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ръководител ( деловодно обработено) с един месец, считано от 18.09.2019 г.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 02.10.2019 г. С постановление от
01.11.2019 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено
е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателката, като е
указан реда за обжалване. На 28.11.2019 г. в РП Чирпан е постъпила жалба
срещу постановлението, която заедно с преписката е изпратена на ОП Стара
Загора с писмо от 29.11.2019 г. С постановление от 18.12.2019 г. по пр. пр. №
7126/2019 г. ОП Стара Загора е отменила постановлението на РП Чирпан,
като е указала на наблюдаващия прокурор да разпореди извършване на
надлежна проверка, съгласно дадените указания в обстоятелствената част на
постановлението. Преписката е постъпила в РП Чирпан на 27.12.2019 г. С
постановление от 23.01.2020 г.  наблюдаващият прокурор е възложил
извършване на проверка,  с дадени конкретни указния, съобразени с тези в
отменителното постановление, със срок за извършване на проверката 60 дни.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 23.03.2020 г. С постановление от
21.04.2020 г. отново е отказано образуването на досъдебно производство.
Постановлението е връчено на жалбоподателката с обратна разписка на
13.05.2020 г.

Пр.пр. № 417/2019 г. по описа на РП Чирпан, наблюдаващ
прокурор Петър Йонов. Преписката е образувана по постъпила на
08.05.2019 г. в РП Чирпан преписка от РУ Чирпан с извършена проверка,
която на същата дата с протокол за избор е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 17.05.2019 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. Разпоредено е препис от постановлението да се
изпрати на жалбоподателката, като е указан реда за обжалване. На 23.05.2019
г. в РП Чирпан е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
преписката е изпратена на ОП Стара Загора на 27.05.2019 г. С постановление
от 30.05.2019 г. по пр. пр. № 3440/2019 г. постановлението на РП Чирпан е
отменено и е разпоредено извършване на допълнителна проверка за
изясняване на фактическата обстановка. Преписката е върната в РП Чирпан
на 03.06.2019 г. С постановление от 18.06.2019 г. е изпратена за извършване
на проверка на РУ Чирпан, с дадени  подробни указания и срок за
извършване 60 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата на 02.09.2019 г.
и с постановление от 26.09.2019 г. е образувано досъдебно производство за
престъпление по чл. 309 ал.1 от НК. Срокът на разследване е удължен с
постановление от наблюдаващия прокурор с два месеца, считано от
27.11.2019 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 12.12.2019 г. с мнение за
съд. Изготвено е постановление от 02.01.2020 г. с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на адм. наказание.
Постановлението е внесено в РС Чирпан с писмо от 02.01.2020 г. (и писмото
и постановлението са деловодно обработени). С решение № 7 от 21.01.2020 г.
по АНД №1/2020 г. по описа на РС Чирпан, обвиняемият е признат за
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виновен, като е освободен от наказателна отговорност отговорност и му е
наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

От извършената проверка не се констатираха преписки, по които
наблюдаващите прокурори да са отменили сами постановленията си за
отказ от образуване на досъдебно производство, в нарушение на
разпоредбата на чл. 213 от НПК.

При постъпване на жалби срещу постановленията, същите се
администрират своевременно и се изпращат по компетентност на по-
горестоящата прокуратура.

При отмяна на постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство наблюдаващите прокурори изпращат преписките
за извършване на проверка, с дадени конкретни указания, съобразени с
указанията в отменителното постановление.

С оглед установеното проверяващият екип приема, че е налице
реално изпълнение на препоръката.

При проверката на конкретните преписки се констатира, че
административния ръководител удължава срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ на
възложените проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно  т.5.2
от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със
Заповед № РД-02-30/01.11.2016г. на главния прокурор.

След проведен разговор, този пропуск беше реално отстранен още в
хода на контролната проверка. На проверяващия екип беше предоставено
искане от наблюдаващия прокурор Надежда Банова от 25.06.2020г. по пр.
пр. № 326/2020г. за удължаване срока на възложената проверка, по което
административният ръководител с резолюция е удължил срока с един
месец, считано до 11.08.2020г.

По препоръка № 4. Наблюдаващите прокурори да пристъпват към
прекратяване на наказателното производство след извършване на
всички необходими действия по разследването и след задълбочено и
пълно изясняване на фактическата обстановка по делото.

Със Заповед №РП-55/21.08.2017г., административният ръководител е
разпоредил на наблюдаващите прокурори:

да пристъпват към прекратяване на наказателните производства след
извършване на всички необходими действия по разследването и след
задълбочено и пълно изясняване на фактическата обстановка по делото.

да дават конкретни указания за извършване на допълнителни
процесуално следствени действия от разследващия орган, след отмяна на
постановленията за прекратяване и връщане на делото за допълнително
разследване
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Със същата заповед е разпоредил на разследващите полицаи:
при извършване на необходимите действия по разследването

разследващите полицаи да поддържат постоянна връзка със съответния
наблюдаващ прокурор с цел създаване на добра организация за работа и
съгласуваност на действията

при всички случаи на затруднения в хода на разследването, независимо
от причината, характера и естеството им, разследващия орган следва
незабавно да докладва на наблюдаващия прокурор

В хода на настоящата проверка се установи, че за периода 01.01.2018г.-
22.06.2020г. само едно постановление за прекратяване на наказателното
производство е било отменено. Делото беше изискано и проверено:

Пр.пр. 976/2017 г.по описа на РП Чирпан, ДП 306/2017 г. по описа
на РУ Чирпан, наблюдаващ прокурор Петър Йонов. Досъдебното
производство е започнало на 02.09.2017 г. по реда на чл.212 ал.2 от НПК за
извършено престъпление по чл. 343 ал. 1 б. „а“ във вр. чл. 342 ал. 1 НК.
Срокът на разследване е удължаван последно с два месеца, считано от
02.01.2018 г. Делото е постъпило в РП Чирпан на 09.02.2018 г. с мнение за
прекратяване. С постановление от 16.02.2018 г. (деловодно обработено)
досъдебното производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1 т. 1, чл.
24,  ал.  1,  т.  9  НПК и чл.  343,  ал.  2  от НК.  Разпоредено е копие от
постановлението да се изпрати на жалбоподателката, както и на РУ Чирпан за
евентуално търсене на административно-наказателна отговорност от дееца за
допуснато нарушение на ЗДП. Указан е реда и начина на обжалване. По
искане на ОП Стара Загора, с писмо от 27.06.2018 г. досъдебното
производство е изпратено за упражняване на служебен контрол. В писмото се
съдържа информация, че постановлението не е обжалвано пред РС Чирпан. С
постановление от 10.07.2018 г. по пр. пр. 1385/2018 г. ОП Стара Загора е
отменила постановлението на РП Чирпан, като е приела, че разследването не
е било проведено пълно и обективно и не са били събрани всички възможни
доказателства. Делото е върнато в РП Чирпан на 12.07.2018 г. С
постановление от 10.08.2018 г., прокурор Йонов е изпратил делото на
разследващия орган с дадени много подробни указания, съобразени с
указанията в отменителното постановление. Срокът на разследване е
удължаван неколкократно, последно с два месеца, считано от 12.07.2019 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 16.09.2019 г. с мнение за
прекратяване. С постановление от 16.10.2019 г. досъдебното производство е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1 т. 1, чл. 24, ал. 1, т. 9 НПК и чл. 343,
ал. 2 от НК. Разпоредено е копие от постановлението да се изпрати на
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жалбоподателката, както и на РУ Чирпан за евентуално търсене на
административно-наказателна отговорност от дееца за допуснато нарушение
на ЗДП.

От проверката на делото и предвид обстоятелството, че за
горепосочения период е отменено само едно постановление за
прекратяване на наказателното производство ИВСС приема, че е налице
реално изпълнение на препоръката.

По препоръка № 5. Наблюдаващите прокурори от РП Чирпан да
осъществяват ефективен контрол над работата по спрените наказателни
производства. В постановленията за спиране наблюдаващите прокурори
изрично да разпореждат на органите на МВР да докладват за
извършените действия по издирване на извършителя/свидетеля, като
следят за изпълнението на тези указания.

Със Заповед №РП-55/21.08.2017г., административният ръководител е
разпоредил на наблюдаващите прокурори да осъществяват ефективен
контрол над работата по спрените наказателни производства, както следва:

в постановленията за спиране на делото изрично да разпореждат на
органите на МВР да извършват действия по издирването на
извършителя/свидетеля, като при възникване на основание за възобновяване,
делото незабавно да се докладва на наблюдаващия прокурор

периодично по делата, водени срещу известен извършител,
наблюдаващите прокурори да изискват от издирвателните органи да бъдат
уведомени за резултатите от издирването, съобразно чл. 245, ал. 1 от НПК

при изготвяне на постановленията за спиране на делото
наблюдаващите прокурори да следят изготвен ли е план за ОИМ, като същият
да бъде приложен в делото

наблюдаващите прокурори за указват на разследващите органи при
спиране на делата на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 25, т. 2 от НПК,
лицето, което се издирва, да бъде привлечено в качеството му на обвиняем

при неизпълнение на дадените указания прокурорите да предприемат
мерки за търсене на дисциплинарна отговорност на разследващите и
полицейските органи

Със същата заповед е разпоредил на разследващите полицаи:
Делата, водени срещу неизвестен извършител, по които са събрани

данни и доказателства, че известно лице /лице с установена самоличност/ би
могло да бъде извършител на престъплението да не се изпращат в РП Чирпан
с мнение „за спиране“, без да бъдат докладвани и съгласувани с
наблюдаващия прокурор
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При изпращане в прокуратурата на дела „за спиране“ на основание чл.
244,  ал.  1,  т.  1,  вр.  с чл.  25,  т.  2  от НПК,  лицето което се издирва да бъде
привлечено в качеството му на обвиняем.

Със същата заповед е разпоредил на началника на РУ Чирпан:
Да създаде организация в работата по спрените наказателни

производства, като осигури:
-своевременно изпълнение на указанията, давани в постановленията за

спиране на прокурорите от РП Чирпан
-изготвяне на планове за ОИМ
-докладване в прокуратурата от органите на МВР за извършените

действия по издирване на лицата
-периодично изготвяне на справки или докладни записки по спрените

наказателни производства срещу известен извършител
Бяха изискани и проверени на случаен принцип следните досъдебни

производства:
Пр. пр. № 941/2015 г. по описа на РП Чирпан, ДП № 425/2015 г. по

описа на РУ Чирпан Досъдебното производство е започнато  на 05.12.2015
г. по реда на чл. 212 ал. 2 от НПК срещу НИ за престъпление по чл. 346, ал. 2,
т. 1, пр. 2, във вр. ал. 1 от НК. С постановление на РП Чирпан от 15.03.2016 г.
досъдебното производство е обединено с ДП № 388/2015 г. по описа на РУ
Раковски (пр.пр.11617/2015 г. по описа на РП Пловдив и преписка вх.
№199/2016 г. по описа на РП Чирпан, образувана по получено досъдебно
производство по компетентност). Към делото е приложено постановление за
привличане на обвиняем, на което има поставен щемпел  „докладвано по реда
на чл. 219 ал.1 от НПК, прокурор : име, фамилия , дата подпис и печат“, но
това не е попълнено“. Делото е постъпило в РП Чирпан на 20.10.2016 г. с
мнение за спиране С постановление от 20.10.2016 г. досъдебното
производство е спряно  на основание чл.244, ал. 1, т. 1, чл. 244, ал. 3 и ал.5,
чл.25, т.2 от НПК. Извършителят е обявен за ОДИ с телеграма от 02.02.2016
г., която впоследствие е актуализирана. С постановление от 15.06.2017 г. на
прокурор Банова досъдебното производство е възобновено. С
постановление от 02.08.2017 г. на прокурор Г. Видев, досъдебното
производство отново е спряно на основание  чл. 244, ал. 1, т. 1, чл. 244, ал. 3 и
ал. 5, чл. 25, т.2 от НПК. В постановлението е разпоредено при възникване на
основание за възобновяване на делото, същото незабавно да се докладва на
РП Чирпан.  С писмо от 06.02.2018 г. прокурор Видев е изискал от
началника на РУ Чирпан справка за резултати от проведеното издирване,
която е постъпила на 22.02.2018 г. С писмо от 14.06.2018 г. отново прокурор
Видев е изискал справка за резултата от издирването, която е постъпила на
09.07.2018 г. На 22.01.2019 г. отново е изискана справка по която не е
постъпила информация. На 08.04.2019г. прокурор Видев отново е изискал
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такава справка, която е постъпила на 06.06.2019 г. На 29.10.2019 г. отново е
искана справка, постъпила на 06.11.2019 г. На 24.03.2020 г. отново е поискана
справка, която е постъпила на 31.03.2020 г.

Пр.  пр.  № 199/2019 г.  по описа на РП Чирпан,  ДП № 64/2019 г.  по
описа на РУ Чирпан. Досъдебното производство е започнато на 23.02.2019
г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК, за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“,
пр.  2,  във вр.  чл.  342,  ал.  1,  пр.  3  НК.  Делото е постъпило за доклад в РП
Чирпан на 08.10.2019 г. и с постановление от същата дата е върнато на
разследващия орган с разпореждане да се привлече, като обвиняем едно лице
с изчерпателно посочване на съдържащите се в постановлението реквизити.
Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца считано от
23.10.2019 г. На 26.11.2019 г. делото е постъпило с мнение за спиране, ведно
с изготвено постановление за привличане на обвиняем от 19.11.2019 г., което
е подписано само от разследващ полицай. С постановление от 26.11.2019 г.
производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, чл. 244, ал. 3 и ал. 5,
чл. 25, т.2 от НПК. С писмо от 24.03.2020 г. прокурор Видев е изискал от
началника на РУ Чирпан справка за проведеното издирване, като отговор е
постъпил на 01.04.2020 г.

Пр.  пр.  № 950/2019 г.  по описа на РП Чирпан,  ДП № 11/2020 г.  по
описа на РУ Чирпан. Досъдебното производство е образувано с
постановление на прокурор Видев от 08.01.2020 г. за престъпление по
чл.183, ал.1 от НК. С постановление от 27.04.2020 г. производството е спряно
на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, чл. 244, ал. 3 и ал. 5, чл. 25, т.2 от НПК.
Лицето е обявено за ОДИ с телеграма от 13.04.2020 г.

Пр. пр. № 812/2017 г. по описа на РП Чирпан, ДП № 325/2017 г. по
описа на РУ Чирпан. Досъдебното производство е образувано с
постановление на прокурор Видев от 13.09.2017 г. срещу едно лице за
престъпление по чл.183, ал.4, във вр. ал.1 от НК. На 21.02.2018 г. делото е
постъпило с писмо за доклад. С постановление от 27.02.2018 г. е върнато на
разследващия орган за привличането като обвиняем на едно лице, като са
посочени реквизитите, които трябва да съдържа постановлението за
привличане на обвиняем. Срокът на разследване е удължен, последно с два
месеца от 13.03.2018 г. На 10.04.2018 г. делото е постъпило за доклад с
изготвено постановление за привличане като обвиняем С постановление от
същата дата наблюдаващият прокурор е върнал делото на разследващия с
указания след предявяване на разследването на пострадалата, делото да се
изпрати за спиране поради неиздирване извършителя на престъплението. На
18.04.2018 г. делото е постъпило с мнение за спиране. С постановление от
19.04.2018 г. на прокурор Видев делото е спряно на чл. 244, ал. 1, т. 1, чл. 244,
ал. 3 и ал. 5, чл. 25, т.2 от НПК.  Лицето е обявено за ОДИ. На 22.01.2019 г. е
изготвено писмо от прокурор Видев до началника на РУ Чирпан, с което се
изисква информация за проведеното издирване. Отговор е постъпил на
19.02.2019 г. На 08.04.2019 г. отново е изискана справка от прокурор Видев,
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като отговора е постъпил на 30.04.2019 г. На 29.10.2019 г. отново е изискана
справка, отговор от която е постъпил на 25.11.2019 г. На 24.03.2020 г. отново
е изискана справка. Отговорът е постъпил на 30.03.2020 г.

Пр. пр. № 357/2017 г. по описа на РП Чирпан, ДП № 124/2017 г. по
описа на РУ Чирпан. Досъдебното производство е образувано с
постановление от 10.04.2017 г. на прокурор Пенева срещу едно лице за
престъпление по чл.183, ал.1 от НК.  Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от 10.08.2017 г. Делото е постъпило в РП
Чирпан на 30.08.2017 г. с мнение за спиране и изготвено постановление за
привличане на обвиняем, подписано от разследващия полицай, с отметка
„докладвано, по реда на чл. 219 ал.1 от НПК“, но няма име на прокурора,
дата, подпис и печат. С постановление от 11.09.2017 г. на прокурор Пенева
производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, чл. 244, ал. 3 и ал. 5,
чл. 25, т.2 от НПК. В постановлението е посочено, че на 30.08.2017 г. е
повдигнато обвинение на К., но същото не е предявено. Обвиняемата е
обявена за ОДИ. В постановлението за спиране наблюдаващия прокурор не е
указвал да се изпраща информация за резултатите от издирването. На
06.02.2018 г. прокурор Пенева е изискала от началника на РУ Чирпан справка
за резултатите от издирването, която е постъпила на 19.02.2018 г. На
14.06.2018 г. отново е изискана такава справка, постъпила на 12.07.2018 г. На
18.01.2019 г. отново е изискана такава справка, която е постъпила на
19.02.2019 г. На 08.04.2019 г. отново е изискана справка, която е постъпила
на 12.04.2019 г. На 29.10.2019 г. отново е изискана такава справка, за която
няма данни да е постъпвал отговор. С протокол за избор от 23.12.2019 г.
делото е преразпределено на прокурор Банова, поради преместване на
прокурор Пенева на длъжност съдия в РС Стара Загора. На 24.03.2020 г.
прокурор Банова е изискала справка за резултатите от издирването, като
отговора е постъпил на 01.04.2020 г.

Пр. пр. № 1246/2017 г. по описа на РП Чирпан, ДП № 407/2017 г. по
описа на РУ Чирпан. Досъдебното производство е започнало по реда на чл.
212, ал.2 от НК за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК. На
30.01.2018 г. делото е постъпило в РП Чирпан за доклад. С постановление от
същата дата прокурор Банова го е върнала на разследващия орган, с
указания да се привлече едно лице като обвиняем за извършено от него
престъпление по чл. 194, ал. 3 вр. ал. 1 НК. С протокол за избор от 21.02.2018
г. делото е преразпределено на прокурор Йонов, поради продължително
отсъствие на прокурор Банова.  Изготвено е постановление за привличане на
обвиняем, което е постъпило в прокуратурата на 15.03.2018 г.  с поставена
отметка „Запознат“ и подпис. На 16.03.2018 г. делото е постъпило в
прокуратурата с мнение за спиране. С постановление от същата дата на
прокурор Йонов досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал.
1, т. 1, чл. 244, ал. 3 и ал. 5, чл. 25 т. 2 от НПК. В постановлението е посочено,
че на 15.03.2018 г. е изготвено постановление за привличане на обвиняем, но
същото не е предявено, поради отсъствието на обвиняемия, който е обявен за
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ОДИ с телеграма. С протокол за избор от 17.04.25018 г. делото е
разпределено на прокурор Банова с опция „избран наблюдаващ прокурор“,
поради завръщането и. На 14.06.2018 г. прокурор Банова е изискала с писмо
от началника на РУ Чирпан, информация за резултатите от издирването,
която е постъпила на 29.06.2018 г. На 08.04.2019 г. отново е изготвила такова
писмо, като информацията е постъпила на 03.05.2019 г. На 29.10.2019 г.
отново е изискана информация, постъпила на 06.11.2019 г. На 24.03.2020 г.,
отново е изискана информация, която е постъпила на 19.06.2020 г.

Провериха се и случайно избрани дела, по които наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК, като
резултатите са отразени в табличен вид:

Пр.  пр.  №
прокурор

Дата на
спиране

Указания в
постановлението
за периодично
получаване на
информация

Писма от
прокурор

Получени
справки от
полиц.
органи

750/2018г. Пенева 21.01.2019г. няма 13.04.2020 г.
Видев

28.05.2020 г.

219/19г. Видев 08.04.2019г. няма 13.04.2020г.  28.05.2020г.
526/2018г. Пенева
и на 27.12.2019 г.
преразпределено
на Видев

14.05.2019г.
Пенева

На 4 месеца за
изпращане на
информация

13.04.2020 г. 24.04.2020 г.

74/2019г. Пенева
и на 27.12.2019 г.
преразпределено
на Видев

28.03.19г. На 4 месеца 13.04.2020 г. 22.04.2020 г.

257/19г. Видев 30.04.2019г. няма 13.04.2020 г. 22.04.2020 г.
83/19г. Видев 21.02.2019г. На 4 месеца 13.04.2020 г. 22.04.2020 г.
451/18г. Видев 23.07.2018г. няма 16.04.2019 г.

13.04.2020 г.
18.06.2019 г.
28.05.2020 г.

165/18г. Видев 240.04.2018 няма 16.04.2019 г.
13.04.2020 г.

18.06.2019 г.
28.05.2020 г.

380/19г. Пенева
на 27.12.2019г. е
преразпределено
на  Йонов

20.06.2019г.
Пенева

На 4 месеца 13.05.2020 г. 03.07.2019 г.
28.05.2020 г.
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619/19г. Йонов 02.10.2019 г На 4 месеца 18.05.2020 г. 28.05.2020 г.
1019/18г. Йонов 30.01.2019г. На 4 месеца 13.05.2020 г. 28.05.2020 г.
936/18г. Йонов 30.04.2019г. На 4 месеца 13.05.2020 г. 28.05.2020 г.
4/18 г. Йонов 11.04.2018г. няма 28.06.2019 г.

12.05.2020 г.
03.07.2019 г.
28.05.2020 г.

400/18г. Йонов 20.06.2018г. няма 25.06.2019 г.
12.05.2020 г.

15.08.2019 г.
28.05.2020 г.

420/18г. Йонов 23.05.18г. няма 25.06.2019 г.
12.05.2020 г.

15.08.2019 г.
28.05.2020 г.

481/19г. Банова 02.08.2019г. няма 13.04.2020 г. 01.06.2020 г.
874/19г. Банова 05.11.2019г. няма 13.04.2020 г. 24.04.2020 г.
783/19г. Банова 27.11.2019г. няма 13.04.2020 г. 24.04.2020 г.
633/18г. Банова 01.11.18г. няма 02.04.2019 г.

13.04.2020 г.
18.06.2019 г.
27.05.2020 г.

563/17г. Банова 08.01.2018
г.

няма 02.04.2019 г.
13.04.2020 г.

12.04.2019г.
19.06.2020 г.

520/18г. Банова 01.11.18 г. няма 02.04.2019 г.
13.04.2020 г.

18.06.19г.
22.04.2020 г.

595/17г. Банова 13.07.2018
г.

няма 02.04.2019 г.
13.04.2020 г.

09.05.2019 г.
22.04.2020 г.

645/18г. Банова 15.08.2018
г.

На 4 месеца 02.04.2019 г.
13.04.2020 г.

08.05.2019 г.
28.05.2020 г.

При извършената проверка на спрени дела, се установи, че в РП
Чирпан наблюдаващите прокурори са осъществявали необходимия контрол
над спрените наказателни производства срещу известен и неизвестен
извършител. Не във всички постановленията за спиране се съдържат
указания към органите на полицията периодично да докладват резултатите
от проведените ОИМ, но по всички проверени дела са изготвени писма, с
които се изисква информация за резултата от издирването и съответно са
приложени справки от полицейските органи. Лицата, поради чието
отсъствие са били спрени делата са обявени за издирване.

С оглед установеното, проверяващият екип приема, че е налице
реално изпълнение на препоръката.

По препоръка № 6. Наблюдаващите прокурори от РП Чирпан да
удостоверяват по подходящ начин по всички дела провеждането на
докладите по реда на чл. 219, ал.1 от НПК.

Със Заповед №РП-55/21.08.2017г., административният ръководител е
разпоредил на наблюдаващите прокурори да удостоверяват по подходящ
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начин по всички дела провеждането на докладите по реда на чл.219, ал.1 от
НПК.

Със същата заповед е разпоредил на разследващите полицаи при
повдигане на обвинение по досъдебното производство задължително да
докладват производствата на наблюдаващия прокурор, като се спазва
разпоредбата на чл. 219, ал. 1 от НПК

Бяха изискани и проверени следните досъдебни производства:
Пр. пр. № 337/2019 г. по описа на РП Чирпан, ДП №120/2019 г. по

описа на РУ Чирпан, наблюдаващ прокурор В. Пенева. Досъдебното
производство е започнало на 06.04.2019 г. на основание чл. 212 ал. 2 от НПК,
за престъпление по чл. 343б от НК. С постановление от 17.04.2019 г.
досъдебното производство е изпратено за разследване от следовател от ОСлО
към ОП Стара Загора на основание чл. 194 ал. 1 т. 2 от НПК. Заведено е ДП
№ 37/2019 г. по описа на ОСлО към ОП Стара Загора. С писмо, постъпило в
РП Чирпан на 02.08.2019 г,. ДП е изпратено за доклад по реда на чл. 219 ал. 1
от НПК за съгласуване с изготвен проекто-диспозитив за привличане на
обвиняем Н.Ц. за престъпление по чл. 343 Б, ал.1 от НК. С постановление от
05.08.2019 г. делото е върнато на разследващия орган за изпълнение на
указания, включително да се привлече и разпита като обвиняем Н.Ц. за
извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 НК. С писмо, постъпило в
прокуратурата на 09.09.2019 г., е изпратен оригинала на постановлението за
привличане като обвиняем от 04.09.2019 г. С писмо от 10.09.2019 г.
разследващият е изпратил и досъдебното производство, с изпълнени
указания, за доклад по чл.226 ал.1 НПК, преди предявяване на разследването.
Делото е върнато с постановление от 11.09.2019 г. С писмо, постъпило в
прокуратурата на 03.10.2019 г. делото е изпратено за доклад на основание
чл.229 ал.3 и за произнасяне по направени искания при предявяване на
разследването. Върнато е с указания на прокурора с постановление от
04.10.2019 г. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 06.10.2019 г. Делото е постъпило в прокуратурата с приключено
разследване на 05.12.2019 г., с мнение за предаване на съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 343 Б, ал.1 НК,
който с писмо от 20.12.2019 г. е внесен в РС Чирпан (писмото и
обвинителния акт са деловодно обработени).

Пр. пр. № 666/2016 г. по описа на РП Чирпан, ДП № 322/2016 г. по
описа на РУ Чирпан, наблюдаващ прокурор Н. Банова. Досъдебното
производство е започнало на 23.08.2016 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК
за престъпление по чл. 343Б, ал.1 б. „б“, във вр. чл. 342, ал. 1 НК. По делото
е приложено постановление за привличане на обвиняем от 20.09.2017 г., на
което има поставен входящ печат, без дата  и бланката за доклад по реда
на чл. 219 НПК е непопълнена. С писмо от 22.11.2017 г. ДП е изпратено за
доклад на основание чл. 226 НПК. С постановление от 08.12.2017 г., делото е
върнато с дадени указания за извършване на допълнителни действия. Срокът
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на разследване е удължаван многократно, последно с два месеца, считано от
23.10.2018 г. На 14.11.2018 г. делото е преразпределено на прокурор Видев.
Делото е постъпило в прокуратурата на 31.12.2018 г. с мнение за съд.
Изготвен е обвинителен акт от прокурор Видев срещу едно лице за
престъпление по чл.343, ал. 3, хип. 2, алт. 1, б. „а“, хип. 1, алт. 2, във вр. ал. 1,
във вр. чл. 324, ал.1, пр. 3 от НК, който е внесен в съда с писмо от
23.01.2019г. (писмото и обвинителния акт са деловодно обработени).

Въз основа на извършената проверка по конкретни досъдебни
производства, се налага извода, че екземпляр от постановленията за
привличане на обвиняем се прилагат към наблюдателните преписки, но не по
всички досъдебни производства се удостоверява извършения доклад по
чл.219, ал.1 от НПК, поради което проверяващия екип приема, че не е
налице пълно изпълнение на препоръката.

По препоръка № 7. При решаване на преписки по  надзора за
законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите,
наблюдаващият прокурор да спазва  указанията на ВАП и ВКП, дадени в
„Методика за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи
при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита
на обществения интерес и правата на гражданите”.

Със Заповед №РП-55/21.08.2017г., административният ръководител е
разпоредил на наблюдаващите прокурори да изготвят мотивирана резолюция
по преписките, касаещи общия надзор, съгласно указанията на ВАП

Бяха изискани и проверени преписки по надзора за законност и защита
на обществения интерес, както следва:

Пр. пр. № 757/2019 г., наблюдаващ прокурор В. Пенева. Преписката
е образувана по повод постъпило в РП Чирпан на 09.09.2019 г.  заверено
копие от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на
Община Братя Даскалови, изменена с решение №599/29.08.2019 г. на
Общински съвет- Братя Даскалови. С протокол за определен избор
преписката е разпределена на прокурор Пенева на 09.09.2019 г. С резолюция
от 10.09.2019 г. (деловодно обработена) прокурор Пенева е приела, че
липсват основания за намеса на РП Чирпан.

Пр. пр. № 207/2019 г., наблюдаващ прокурор В. Пенева. Преписката
е образувана по повод постъпило в РП Чирпан на 01.03.2019 г.  заверено
копие от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Братя Даскалови, изменена с решение
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№520/31.01.2019 г. на Общински съвет- Братя Даскалови. С протокол за
определен избор преписката е разпределена на прокурор Пенева на
01.03.2019 г. С резолюция от 06.03.2019 г. (деловодно обработена) прокурор
Пенева е приела, че липсват основания за намеса на РП Чирпан.

Пр. пр. № 32/2019 г., наблюдаващ прокурор В. Пенева. Преписката е
образувана по повод постъпило в РП Чирпан на 18.12.2019 г.  съобщение  на
Община Чирпан с приложени заповеди на кмета на община Чирпан, с които е
одобрен проект за изменение на ПУП. С протокол за определен избор
преписката е разпределена на прокурор Пенева на 18.12.2019 г. С резолюция
от 18.12.2019 г. (деловодно обработена) прокурор Пенева е приела, че
липсват основания за намеса на РП Чирпан.

Проверяващият екип приема, че е налице реално изпълнение на
отправената препоръка

В Акта от комплексната проверка на РП Чирпан е отправена препоръка
и към административния ръководител на ОП Стара Загора

Административният ръководител на ОП Стара Загора да предвиди
в годишния план за ревизионната дейност на низовите прокуратури
извършването на тематична проверка на досъдебните производства,
наблюдавани от РП Чирпан, по които наказателното производство е
спряно.

На проверяващия екип бяха предоставени материалите от проверката,
извършена от ОП Стара Загора на основание Заповед № ОП-113 от 15.08.2018
г. на административния ръководител на ОП Стара Загора. С тази заповед е
определен екип от прокурори от състава на ОП Стара Загора, които да
извършат тематични проверки на досъдебните производства, наблюдавани от
съответните районни прокуратури, по които наказателното производство е
спряно (РП Стара Загора, РП Чирпан, РП Раднево и РП Гълъбово). На
16.08.2018 г. сканирано копие от заповедта е получено в РП Чирпан.

След извършване на проверката, в РП Чирпан е постъпил доклад за
резултатите с констатации и отправени препоръки. Констатирано е че, като
цяло в РП Чирпан е създадена добра организация във връзка с
администрирането на досъдебни производства, по които наказателното
производство е спряно. Отправени са препоръки към административния
ръководител на РП Чирпан да създаде организация  при спиране на
наказателното производство, наблюдаващите прокурори да осъществяват
ефективен контрол над работата по спрените производства, като
изискват от органите от МВР уведомления за съответен оперативен
работник, който ще извърши ОИМ, ведно с план за ОИМ, след получаване на
делото. Периодично, на всеки 4 месеца, оперативният работник да
уведомява наблюдаващия прокурор за извършените ОИМ и резултатите от
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тях по спрените дела срещу известен извършител и поне веднъж годишно за
спрените дела срещу НИ. В доклада е отразено също, че от общо проверени
2285 дела, водени срещу НИ, производството по които е спряно, по 889 е
констатирано, че давността за наказателно преследване е изтекла.
Отправена е препоръка, делата незабавно да се докладват на
наблюдаващите прокурори за преценка наличие на основание за
прекратяване. При ревизията са били проверени и 14 спрени ДП водени
срещу ИИ. Направена е препоръка за преценка основание за възобновяване/
прекратяване на наказателното производство по едно от тях.

Със заповед № ОП-10 от 11.01.2019 г. административният ръководител
на ОП Стара Загора е разпоредил на административния ръководител на РП
Чирпан да създаде организация и осигури изпълнението и за всички
отправени в доклада препоръки, като за всяка от тях са дадени конкретни
срокове за изпълнението.

Отправената препоръка от ИВСС при комплексната планова
проверка и извършената задълбочена ревизия от ОП Стара Загора са
допринесли до предприемане на реални действия от наблюдаващите
прокурори по активизиране на работата им по спрените досъдебни
производства.

ІІ. Сравнителен анализ, оценка и установяване на тенденции на
организацията на дейността на прокуратурата между проверения период
при извършване на плановата проверка и периода след нейното
извършване, до момента на контролната проверка, въз основа на
предоставените справки:

1.Относно организацията на образуването и движението на
преписки, които са решени с постановление за отказ да се образува
досъдебно производство

През 2017 г. са постановени 229 отказа от образуване на досъдебно
производство от тях 9 са обжалвани /4 %/, като 7 са потвърдени и 2 са
отменени /22% от обжалваните/.

През 2018 г. са постановени 230 отказа от образуване на досъдебно
производство, от тях 8 са обжалвани /около 3.5%/, като всичките са
потвърдени.

През 2019 г. са постановени 298 отказа, като от тях 11 са обжалвани
/ 3.7%/, 8 са потвърдени и 3 са отменени /27% от обжалваните/.

През 2016г. с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство са решени 264 преписки. От тях са обжалвани 23
постановления /9%/ от които са потвърдени 19 и отменени 4 /17% от
обжалваните/.
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През 2015г. с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство са решени 262 преписки. От тях са обжалвани 15 /5.7%/, от
които са потвърдени 10 и са отменени 5 /33% от обжалваните/.

Установява се тенденция за намаляване броя на обжалваните
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, както и
положителна тенденция за намален брой на отменени постановления.

2.Относно организацията на образуването и движението на
досъдебни производства, приключили с постановления за прекратяване
на наказателното производство.

През 2018 г. от общо  прекратени 99 досъдебни производства (без тези
по давност), 5 са обжалвани, от които 4 са потвърдени и 1 е отменено.

През 2019 г. от общо прекратени 123 досъдебни производства (без тези
по давност) е обжалвано 1, което е потвърдено.

До 22.06.2020 г. от общо прекратени 74 досъдебни производства (без
тези по давност), 3 са обжалвани от които 2 са потвърдени и 1 е висящо (не
приключило, има подаден частен протест срещу отменителното определение
на съда).

През 2016г. от общо прекратени 199 досъдебни производства, са
обжалвани 4 и всичките са отменени.

През 2015г. от общо прекратени 308 досъдебни производства са
обжалвани 7, които са потвърдени.

Запазена е тенденцията за относително малък брой обжалвани
постановления за прекратяване на наказателното производство, но броя на
отменените актове е сведен до минимум, което сочи повишаване
качеството на прокурорската работа.

КОНСТАТАЦИИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТПРАВЕНИТЕ
ПРЕПОРЪКИ В АКТА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА
ПРОВЕРКА ОТ 2017 г. :

От проверката на конкретни преписки и досъдебни производства се
установи, че всички книги, регистри и дневници /включително и Книгата за
обвинителните актове, по отношение на която бяха констатирани
пропуски при отразяване датата на постъпване на делото в
прокуратурата, след приключване на разследването/ са приведени в пълно
съответствие с Правилника за администрацията на прокуратурата на
Република България.
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Всички изходящи документи са деловодно обработени, съобразно
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.

От извършената проверка не се констатираха преписки, по които
наблюдаващите прокурори да са отменили сами постановленията си за
отказ от образуване на досъдебно производство, в нарушение на
разпоредбата на чл. 213 от НПК.

При постъпване на жалби срещу постановленията, същите се
администрират своевременно и се изпращат по компетентност на по-
горестоящата прокуратура.

При отмяна на постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство наблюдаващите прокурори изпращат преписките за
извършване на проверка, с дадени конкретни указания, съобразени с
указанията в отменителното постановление.

При проверката на конкретните преписки се констатира, че
административния ръководител удължава срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ на
възложените проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно  т.5.2
от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със
Заповед № РД-02-30/01.11.2016г. на главния прокурор. След проведен
разговор, този пропуск беше реално отстранен още в хода на
контролната проверка.

При извършения сравнителен анализ между проверения период при
извършване на плановата проверка и периода след нейното извършване, до
момента на контролната проверка, въз основа на предоставените справки,
относно организацията на образуването и движението на преписки, които
са решени с постановление за отказ да се образува досъдебно производство
се установява тенденция за намаляване броя на обжалваните
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, както и
положителна тенденция за намален брой на отменени постановления.

От извършената проверка и сравнителен анализ между проверения
период при извършване на плановата проверка и периода след нейното
извършване, до момента на контролната проверка, въз основа на
предоставените справки, относно организацията на образуването и
движението на досъдебни производства, приключили с постановления за
прекратяване на наказателното производство се установи, че е запазена
тенденцията за относително малък брой обжалвани постановления за
прекратяване на наказателното производство, но броя на отменените
актове е сведен до минимум, което сочи повишаване качеството на
прокурорската работа.
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При извършената проверка на спрени дела, се установи, че в РП
Чирпан наблюдаващите прокурори са осъществявали необходимия контрол
над спрените наказателни производства срещу известен и неизвестен
извършител. Не във всички постановленията за спиране се съдържат
указания към органите на полицията периодично да докладват резултатите
от проведените ОИМ, но по всички проверени дела са изготвени писма, с
които се изисква информация за резултата от издирването и съответно са
приложени справки от полицейските органи. Лицата, поради чието
отсъствие са били спрени делата са обявени за издирване.

Отправените препоръки от ИВСС при комплексната планова проверка
и извършената задълбочена ревизия от ОП Стара Загора са допринесли до
предприемане на реални действия от наблюдаващите прокурори по
активизиране на работата им по спрените досъдебни производства.

При решаване на преписки по  надзора за законност, защита на
обществения интерес и правата на гражданите, наблюдаващият прокурор
се произнася, съобразно  указанията на ВАП и ВКП, дадени в „Методика за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на
обществения интерес и правата на гражданите”.

От извършената контролна проверка се налага извода, че
административния ръководител на РП Чирпан е създал необходимата
организация за изпълнение на дадените препоръки в Акта за резултати
от плановата проверка през 2017 г., чрез издаване на съответните
заповеди и предприемане на различни по вид мерки. Постигнати са
реални резултати от изпълнението на препоръките, което е довело до
подобрение в прокурорската и административната дейност.

Констатацията при настоящата проверка, че не по всички
досъдебни производства се удостоверява извършения доклад по чл.219,
ал.1 от НПК, поради което проверяващия екип приема, че не е налице
пълно изпълнение на препоръката, следва да се обсъди от
административния ръководител и прокурорите в РП Чирпан и да се
преценят ефикасни способи за реално преодоляване на този пропуск.

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на
Районна прокуратура Чирпан, който да запознае прокурорите от РП Чирпан с
резултатите от извършената контролна проверка.
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