Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2022 г. и Заповед № ПП-2215/04.05.2022 г. на главния инспектор.
Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любка
Кабзималска и експерти И
Т
иС
С
.
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата (РППазарджик, РП-Пещера, РП-Панагюрище - за 2020 г. и РП-Пазарджик и
ТО – за 2021г.), на организацията на образуването и движението на
преписките и делата в в съответните прокуратури, както и
приключването им в установените срокове, анализ на приключените
преписки и дела и констатиране на противоречива практика.
Предходните комплексни планови проверки на проверявания орган са
извършени от Инспектората към ВСС, както следва: РП-Пазарджик въз основа на Заповед № ПП-01-27/30.05.2017 г. на главния инспектор;
РП-Пещера - въз основа на Заповед № ПП-01-13/02.05.2017 г. на
главния инспектор; РП-Панагюрище - въз основа на Заповед № ПП-0112/02.05.2017 г. на главния инспектор. ТО-Велинград не е включено в
настоящата проверка, предвид извършената от ИВСС през 2021 г.
контролна проверка. С оглед необходимостта от обективно
отразяване на реалната статистическа информация за 2021 г., в Акта
са посочени и данни за преписките и досъдебните производства на ТОВелинград.
Настоящата проверка обхваща периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020
г. и 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. с допълнителна цел да бъде
установено реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в
Актовете за резултати от предходните проверки.
Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт
от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, приета с Решение
по Протокол № 10/08.03.2016 г. на ИВСС, изм. и доп. с решение по
Протокол № 11/11.07.2022 г., в сила от 11.07.2022 г.
Подготвителният етап на плановата проверка включва:
проучване и анализ на годишните отчетни доклади на Районна
прокуратура - Пазарджик за 2020 г. и 2021 г., както и тези на РППещера и РП-Панагюрище за 2020 г; анализ на доклади от ревизии на
прокуратурите, на предоставените 4 бр. справки за проверявания
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период, относно: организацията на административната дейност на
прокуратурата (справка № 1), организацията на образуването и
движението на преписките (справка № 2), организацията на
образуването и движението на досъдебните, бързи и незабавни
производства (справка № 3), организацията на съдебния надзор
(справка № 4).1 Справките съдържат информация за основните
показатели, по които се извърши проверката.
КОНСТАТИВНА ЧАСТ
І. Проверка на организацията на административната дейност
на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.
1. Щатна осигуреност на районните
Пазарджишки съдебен район за 2020 г.2:

прокуратури

от

РП-Пазарджик
В началото на 2020 г. утвърдената щатна численост на
прокурорите в РП-Пазарджик е 15 щ.бр., както следва:
административен ръководител – 1бр.; зам. административен
ръководител – 1бр. ; прокурор – 11бр. и мл. прокурор – 2бр.;
Заети са 12 щата, а незаети щатни бройки за прокурори остават:
прокурор – 2бр. и мл. прокурор – 1бр.
През 2020 г. в РП-Пазарджик са назначени 3 прокурори.
Няма освободени от длъжност прокурори.
Командировани са 6 бр. прокурори.
През 2020 г. са отсъствали по болест за повече от един месец 3
прокурори.
Незаета щатна бройка към 31.12.2020 г. е 1 - за длъжността
„младши прокурор“.
Броят на реално работилите прокурори в РП-Пазарджик през 2020
г. е 10.
Районна прокуратура - Пещера
През 2020 г. утвърдената щатна численост на магистратските
бройки на РП - Пещера е 3 щатни бройки, от които: 1 адм. ръководител
и 2 прокурори. Заетите щатни бройки са 2.
Брой реално работили прокурори през 2020 г. – 2.
Районна прокуратура - Панагюрище
1
2

За 2020 г. са изготвени справки и за РП-Пещера и РП-Панагюрище.
Подробна информация в Справки с № 1 за 2020 г. за отделните прокуратури.
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Към 01.01.2020 г. утвърденият щат на РП-Панагюрище за
магистрати е 3 бр., разпределени по вид длъжности, съответно:
административен ръководител – 1 и прокурори – 2.
Свободният щат на прокуратурата към 01.01.2020 г. е 1 щ.бр. за
длъжността „прокурор“.
Към 31.12.2020 г. реално работещите в РП-Панагюрище
прокурори са 2.
2. Щатна осигуреност на РП-Пазарджик за 2021 г.3:
С Решение по т. 1 от Протокол № 20 от заседание на Пленума на
ВСС, проведено на 13.08.2020 г., считано от 01.01.2021 г., са закрити
РП-Велинград, РП-Пещера и РП-Панагюрище. Със същото решение
трите закрити районни прокуратури преминават към съдебния район на
РП-Пазарджик, като към РП-Пазарджик са разкрити съответно ТОВелинград, ТО-Пещера и ТО-Панагюрище.
Съгласно Решение по т. 5 от Протокол № 41 от заседание на ПК на
ВСС, проведено на 18.11.2020 г., Решение по т. 2 от Протокол № 28 от
заседание на Пленума на ВСС, проведено на 19.11.2020 г., и Решение
по т. 2 от Протокол № 42 от заседание на ПК на ВСС, проведено на
25.11.2020 г., считано от 01.01.2021 г. в РП-Пазарджик са преназначени
седем прокурори от трите закрити районни прокуратури (двама от РП –
Пещера, четирима от РП – Велинград и един от РП – Панагюрище), а
четири незаети прокурорски щатни бройки са прехвърлени към щата на
РП-Пазарджик.
С писмо, изх. № 4297 от 22.12.2020 г., на ГП на РБ е утвърдено
длъжностното разписание на магистратите от РП-Пазарджик, като
считано от 01.01.2021 г., утвърденият щат на прокурорите за 2021 г. е
26 щатни бройки, от които: административен ръководител – 1 щ. бр.,
зам. административен ръководител – 1 щ. бр., прокурор – 22 щ. бр. и
мл. прокурор – 2 щ. бр.
Заети длъжности към 01.01.2021 г. за прокурори са: 1 –
административен ръководител, 1 - заместник на административния
ръководител, 18 – прокурори и 1 – мл. прокурор.
Незаети по щат длъжности за прокурори в началото на 2021 г. са: 4
– прокурор и 1 – мл. прокурор.
През 2021 г. в РП-Пазарджик са назначени трима прокурори, както
следва:
3

Подробна информация в Справка № 1 за 2021 г.
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- С Решение по Протокол № 45, т.16 от заседание на ПК на ВСС,
проведено на 16.12.2020 г. 1 щ. бр. за длъжността „прокурор“ е
трансформирана в 1 щ. бр. за длъжността „заместник административен
ръководител – заместник районен прокурор“. На тази длъжност,
считано от 04.01.2021 г. е преназначен прокурорът от РП-Пазарджик
Величка Христова.
- След изтичане срока по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, с Решение по
Протокол № 23 от заседание на ПК на ВСС, проведено на 23.06.2021 г.,
мл. прокурорът от РП-Видин, Златина Иванова, е назначена на
длъжността „прокурор” в РП-Пазарджик, считано от 02.07.2021 г.
- С Решение по Протокол № 28 от заседание на ПК на ВСС,
проведено на 28.07.2021 г., е назначена Диана Илевска на длъжността
„младши прокурор“ при РП-Пазарджик, считано от 30.08.2021 г.
В РП-Пазарджик през 2021 г. са освободени от длъжност двама
прокурори. Единият от тях, поради назначаването му на друга длъжност
в друга прокуратура - прокурор Албена Кузманова, а другият поради
смърт.
През 2021 г. общо пет прокурори от РП-Пазарджик са
командировани в други прокуратури, както следва:
- Със Заповед № РД-07-656 от 15.07.2021 г. на ГП на РБ прокурор
Пламен Пантов е командирован да изпълнява функциите на прокурор в
РП-Пловдив, за срок неповече от 12 месеца, считано от 02.08.2021 г.
- Със Заповед № РД-07-657 от 15.07.2021 г. на ГП на РБ мл.
прокурор Радослава Каназирева е командирована да изпълнява
функциите на прокурор в СРП, за срок неповече от 12 месеца, считано
от 02.08.2021 г.
- Със Заповед № РД-07-994 от 26.10.2021 г. на ГП на РБ прокурор
Георги Кацаров е командирован да изпълнява функциите на прокурор в
ОП-Пазарджик, на свободна щатна длъжност, до заемането й чрез
конкурс, считано от 08.11.2021 г.
- Със Заповед № РД-07-1051 от 15.11.2021 г. на ГП на РБ прокурор
Даниела Петърнейчева - Баракова е командирована да изпълнява
функциите на прокурор в ОП-Пазарджик, на свободна щатна длъжност,
до заемането й чрез конкурс, считано от 22.11.2021 г.
- Със Заповед № РД-07-1144 от 10.12.2021 г. на ГП на РБ зам.
районен прокурор Тихомир Гергов е командирован да изпълнява
функциите на прокурор в ОП-Пазарджик, на свободна щатна длъжност,
до заемането й чрез конкурс, считано от 15.12.2021 г.
През 2021 г. общо трима прокурори от други прокуратури са
командировани в РП-Пазарджик, както следва:
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- Съответно със Заповед № РД-07-935 от 12.10.2020 г. и Заповед №
РД-07-309 от 01.04.2021 г. – и двете на ГП на РБ прокурор Маргарита
Калоянова е командирована да изпълнява функциите на прокурор в РППазарджик, считано от 19.10.2020 г. Командировката на прокурор
Маргарита Калоянова продължава и към настоящия момент.
- Със Заповед № РД-07-1111 от 30.11.2021 г. на ГП на РБ прокурор
Цветана Бързинска е командирована да изпълнява функциите на
прокурор в РП-Пазарджик, на свободна щатна длъжност, за срок от три
месеца, считано от 01.12.2021 г.
- Със Заповед № РД-07-1112 от 30.11.2021 г. на ГП на РБ прокурор
Пресиян Георгиев е командирован да изпълнява функциите на
прокурор в РП-Пазарджик, на свободна щатна длъжност, до заемането й
чрез конкурс, считано от 01.12.2021 г.
През 2021 година двама магистрати са отсъствали по болест за
повече от един месец.
С Решение по Протокол № 13, т.1.3. от заседание на Пленума на
ВСС, проведено на 08.07.2021 г. е съкратена щатната численост на РППазарджик с 1 щ. бр. за длъжността „прокурор“.
В края на 2021 г. общата щатна численост на прокурорите от РППазарджик e 25 щ. бр., от които: административен ръководител – 1 щ.
бр., зам. административен ръководител – 2 щ. бр., прокурор – 20 щ. бр.
и мл. прокурор – 2 щ. бр. От тях към 31.12.2021 г. незаети са 4 щ. бр. за длъжността „прокурор“.
Броят на реално работилите прокурори в РП-Пазарджик и
териториалните отделения през 2021 г. е - 20.
Разпределението
на
прокурорите
в
РП-Пазарджик
и
териториалните отделения – Велинград, Пещера и Панагюрище, е както
следва:
- Седалище на РП-Пазарджик - административен ръководител – 1
бр., зам. административен ръководител – 2 бр., прокурор – 13 бр. и мл.
прокурор – 2 бр.;
- ТО-Велинград - прокурори – 4 бр.;
- ТО-Пещера – прокурори – 2 бр.;
- ТО-Панагюрище – прокурор – 1 бр.
На практика в настоящата проверка се проверява работата
на следните магистрати:
прокурор Албена Кузманова - адм. ръководител-окръжен
прокурор на ОП-Пазарджик
прокурор Борислав Панчов – РП-Пазарджик
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прокурор Борис Петков - РП-Пазарджик
прокурор Васка Наскова - РП-Пазарджик
прокурор Величка Христова – заместник на районния прокурор
прокурор Ваня Георгиева - РП-Пазарджик
прокурор Георги Кацаров – командирован в ОП-Пазарджик
прокурор Елена Попова - РП-Пазарджик
прокурор Маргарита Калоянова – ком. прокурор от РП-Варна
прокурор Петя Ташкова - заместник на районния прокурор
прокурор Пламен Пантов – командирован в РП-Пловдив
прокурор Румяна Петрова - РП-Пазарджик
прокурор Радослав Бакърджиев – адм. ръководител – районен
прокурор
прокурор Радослава Каназирева – командирована в СРП
прокурор Тихомир Гергов – командирован в ОП-Пазарджик
прокурор Даниела Петърнейчева – Баракова – ком. в ОППазарджик
прокурор Татяна Щерева – ТО-Пещера
прокурор Красимир Танев – следовател в ОСлО-ОП-Пазарджик
прокурор Николай Топкаров – ТО-Панагюрище
мл. прокурор Диана Илевска - РП-Пазарджик
прокурор Златина Иванова - РП-Пазарджик
прокурор Пресиян Георгиев - ком. прокурор от РП-Варна
прокурор Цветана Бързинска - ком. прокурор от РП-Бургас
2. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация
на дейността на прокуратурата.
2020 г.:
Административното ръководство в РП-Пазарджик се осъществява
от административен ръководител - районен прокурор и заместник на
административния ръководител - заместник районен прокурор.
Административният ръководител на РП-Пазарджик, районен
прокурор Радослав Бакърджиев, е назначен, съгласно Решение по
Протокол № 8 от заседание на ПК на ВСС, проведено на 13.03.2019 г.,
на основание чл.194б, ал.4 от ЗСВ, считано от 22.03.2019 г. - първи
мандат.
Административното ръководство в РП-Велинград, РП-Пещера и
РП-Панагюрище се осъществява от административен ръководител,
районен прокурор на съответната прокуратура.
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За времето, през което административните ръководители са в
платен годишен отпуск, отпуск по болест или командировка тези
функции са възлагани със заповед и на други прокурори от съответната
прокуратура, определени по старшинство.
Отговорниците по съответните надзори са определени в
заповедите за случайно разпределение на преписките и делата.
2021 г.:
С Решение по т. 1 от Протокол № 20 от заседание на Пленума на
ВСС, проведено на 13.08.2020 г., считано от 01.01.2021 г. са закрити
РП-Велинград, РП-Пещера и РП-Панагюрище. Със същото решение
трите закрити районни прокуратури преминават към Съдебния район на
РП-Пазарджик, като към РП-Пазарджик са разкрити съответните ТО.
С посоченото решение и Разпореждане № 43 от 23.12.2020 г. на
районен прокурор на РП-Пазарджик, считано от 01.01.2021 г. са
определени условно границите на компетентност на ТО-Велинград, ТОПещера и ТО-Панагюрище.
Административното
ръководство
на
РП-Пазарджик
и
териториалните отделения към нея се осъществява от административен
ръководител - районен прокурор и двама заместници на
административния ръководител - заместник районни прокурори.
За времето, през което административният ръководител е в
платен годишен отпуск, отпуск по болест или командировка тези
функции са възлагани със заповед и на други прокурори от РППазарджик, определени по старшинство.
Отговорниците по съответните надзори са определени в
заповедите за случайно разпределение на преписките и делата в РП Пазарджик.
Във връзка с Решение по т.1 от Протокол №20 от 13.08.2020 г. на
Пленума на ВСС за закриване на 38 районни прокуратури, считано от
01.01.2021г., е изпратено писмо, изх. №83218/20.10.2020 г. от ПРБ -АГПГлавен прокурор, с указания относно извършване на необходимите
действия по финансово - счетоводното обслужване, стопанисването на
сградния фонд, преглед на сключените договори, действия по възлагане
на нови потребности, експлоатация и поддръжка на автомобилния парк,
във връзка с преминаването на дейността на закриващите се
прокуратури към районните и окръжните прокуратури.
В изпълнение на горните указания със Заповеди с номера: № ОП69; № ОП-70; № ОП-71 от 14.12.2020 г. на окръжния прокурор при ОППазарджик са назначени комисии за извършване на инвентаризация и за
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организиране, приемане и предаване на ползваните помещения в
закриващите се районни прокуратури.
Изготвени са тристранни протоколи за предаване и приемане на
недвижими имоти - публична държавна собственост, протоколи за
предаване и приемане на вземания и задължения към работници и
служители и приравнени към тях, както и поетите ангажименти по
договори, приемо-предавателни протоколи за приемане - предаване на
активите и пасивите.
Във връзка с гореописаните протоколи са изпратени писма от
закриващите се районни прокуратури до РП-Пазарджик за отразяване в
счетоводните регистри на счетоводните операции.
С уведомителни писма до ОП-Пазарджик РП-Пазарджик е
посочила счетоводните операции, които следва да бъдат взети във
връзка с прехвърляне на активи и материални запаси на ОП-Пазарджик.
Спазена е процедурата по закриване на банковите сметки на
съответните районни прокуратури.
Съгласно указателно писмо изх. ГП № I – 832/18 от 25.11.2020 г.
на ГП на РБ са уредени трудовите правоотношения на съдебните
служители от закриваните прокуратури – Велинград, Пещера и
Панагюрище и са изготвени проекти на длъжностни разписания на
магистратите и съдебните служители при РП-Пазарджик, в сила от
01.01.2021 г.
3. Администрация:
2020 г.:
РП-Пазарджик
В края на 2020 г. административният състав се състои от 16
съдебни служители, както следва: 1 - административен секретар, 1 главен счетоводител, 1 - мл. специалист, счетоводител и касиер, 6 съдебен секретар, 5 - съдебен деловодител, 1 - шофьор – призовкар и 1 –
чистач.
Броят на реално работилите служители през 2020 г. е 16.
Към края на 2020 г. няма вакантни длъжности за съдебни
служители.
Съотношението магистрати – служители е 1:1,6.
РП-Пещера
В края на 2020 г. административният състав се състои от 6,5 щ.
бр. за съдебни служители, както следва: 1 – гл. специалист – адм.
9

дейност, 1 - главен счетоводител, 1 - съдебен секретар, 2 - съдебен
деловодител, 1 – работник, поддръжка сгради (огняр, той и куриер) и
0,5 – чистач.
Броят на реално работилите служители през 2020 г. е 6,5.
Съотношението магистрати – служители е 1:2,17.
РП-Панагюрище
В края на 2020 г. административният състав се състои от 5 щ. бр.
за съдебни служители, както следва: 1 – гл. специалист – адм. дейност,
0,5 - главен счетоводител, 1 - съдебен секретар, 2 - съдебен деловодител
и 0,5 – призовкар.
Броят на реално работилите служители през 2020 г. е 5.
Съотношението магистрати – служители е 1:1,67.
С решение по т.1 от Протокол № 20 от 13.08.2020 г. на Пленума
на ВСС, се закриват 38 районни прокуратури, считано от 01.01.2021 г.,
между които и РП-Пещера и РП-Панагюрище. С оглед уреждане на
трудовите взаимоотношения на съдебните служители от закритите
прокуратури по тяхна молба са прекратени трудовите договори на
главните счетоводители, като същите са назначени в други органи на
съдебната власт. „Главните специалисти административна дейност“ са
пенсионирани.
2021 г.:
С Решение по Протокол № 42 от заседание на ПК на ВСС,
проведено на 25.11.2020 г., считано от 01.01.2021 г., за
администрацията на РП-Пазарджик е утвърден следния щат:
административен секретар – 1 щ. бр., главен счетоводител – 1 щ. бр.,
мл. специалист, счетоводител и касиер – 1 щ. бр., гл. специалист – адм.
дейност – 1 щ. бр., работник, поддръжка сгради – 1 щ. бр., шофьор –
призовкар – 2 щ. бр., чистач – 2,5 щ. бр., съдебен статистик – 1 щ. бр.,
съдебен секретар – 9 щ. бр., съдебен деловодител – 12,5 щ. бр. и
призовкар – 0,5 щ. бр. – общо 32,5 щ. бр.
Съгласно т. 9 от горецитираното решение спрямо 10 съдебни
служители от специализираната администрация от закритите районни
прокуратури – Велинград, Пещера и Панагюрище е приложена
разпоредбата на чл.123, ал.1, т.7 от Кодекса на труда.
На 04.01.2021 г. в РП-Пазарджик, са назначени 5 съдебни
служители от закритите районни прокуратури, на основание чл. 68, ал.
1, т. 4 от Кодекса на труда.
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В началото на 2021 г. в РП-Пазарджик заетите щатни бройки за
служители са 30, а незаети са 2,5: 1,5 щ. бр. за длъжността „съдебен
деловодител“ и 1 щ. бр. за длъжността „шофьор – призовкар“.
С Решение по Протокол № 12, д.т.16 от заседание на ПК на ВСС,
проведено на 07.04.2021 г. е съкратена щатната численост на РППазарджик с 1,5 щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител“.
През годината са напуснали трима съдебни служители и един е
пенсиониран. След проведени процедури, съответно на основание
чл.93, ал.1 и чл.100а от ПАПРБ са назначени служители на следните
длъжности: 1 гл. специалист - адм. дейност, 1 работник, поддръжка
сгради, 1 шофьор – призовкар, 1 чистач и чистач на 0,5 щ. бр., 1 съдебен
статистик и 1 съдебен секретар.
Към края на 2021 г. общият брой по утвърдения щат на съдебните
служители в РП-Пазарджик е 31 щ. бр. Заетите щатни бройки са 30.
Една е незаета за длъжността „чистач“.
Броят на реално работилите служители в РП-Пазарджик и
териториалните отделения към нея през 2021 г. е 30.
Съотношението магистрати – служители е 1:1,5.
Разпределението на съдебните служители в седалището на РППазарджик и териториалните отделения – Велинград, Пещера и
Панагюрище, е както следва:
- Седалище на РП-Пазарджик - административен секретар – 1
бр., главен счетоводител – 1 бр., мл. специалист, счетоводител и касиер
– 1 бр., гл. специалист – адм. дейност – 1 бр., работник, поддръжка
сгради – 1 бр., шофьор – призовкар – 2 бр., чистач – 1 бр., съдебен
статистик – 1 бр., съдебен секретар – 6 бр., съдебен деловодител – 5 бр.;
- ТО-Велинград - съдебен секретар – 1 бр., съдебен деловодител
– 2 бр. и чистач – 1 бр.;
- ТО-Пещера - съдебен секретар – 1 бр., съдебен деловодител – 2
бр. и чистач – 1 бр. (0,5 щ. бр.);
- ТО-Панагюрище - съдебен секретар – 1 бр., съдебен
деловодител – 2 бр. и призовкар – 1 бр. (0,5 щ. бр.).
4. Материална база и техническа обезпеченост:
РП-Пазарджик се помещава в сградата на РУ на МВР - Пазарджик
на адрес: пл. „Съединение“ №2, ет. 4. ТО-Пещера се помещава в
сградата на РС-Пещера на адрес ул.“Васил Левски“ № 2А. ТОПанагюрище се помещава в сградата на РС.Панагюрище на адрес:
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ул.“Петко Мачев“ №2.
През проверявания период повечето прокурори в седалището на
РП-Пазарджик работят в самостоятелни кабинети, а за служителите са
осигурени седем кабинета. В териториалните отделения прокурорите
работят в самостоятелни кабинети, а за служителите са осигурени по
два кабинета за всяко териториално отделение.
Всички прокурори и служители са обезпечени с компютърна
техника и правно - информационни продукти.
5. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.
5.1. Книги, регистри и дневници, водени в прокуратурата
През 2020 г. в проверяваните органи се водят книги, регистри
и дневници, както следва:
РП-Пазарджик:
1. От тях:
• водени на основание ПАПРБ;
• входящ регистър ЕДСД и азбучник към входящия регистър;
• изходящ регистър;
• описна книга за работата по бързи производства;
• описна книга за работата по досъдебни производства;
• описна книга за работата по следствени производства;
• озбучник към книгите за бързи, досъдебни и следствени
производства;
ü книга за паркетните дела;
ü книга за споразуменията;
ü книга за постановленията по чл. 78а от НК;
ü азбучник на обвинителните актове;
ü азбучник на споразуменията;
ü азбучник на внесените в съда предложения за освобождаване
от наказателна отговорност;
ü книга за опис на веществените доказателства;
ü книга за присъдите и азбучник на присъдите;
ü книга за задържаните лица;
ü регистър заповеди ръководна дейност;
ü регистър заповеди за личен състав;
ü разносни книги (обикновена поща, препоръчана поща,
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получени присъди за изпълнение от РС и вътрешни разносни книги по
прокурори).
• водени по указание на ВКП:
ü регистър на исканията за предоставяне на данни от
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК;
ü книга за инструктаж по охрана на труда;
ü регистър веществени доказателства МПС;
ü регистър на дисциплинарните производства на магистрати.
• водени по собствена преценка: не се посочват.
2. От тях:
• водени на хартиен носител: всички книги и регистри;
• водени на електронен носител – не се сочат.

и ДП;

РП-Пещера
1. От тях:
• водени на основание ПАПРБ;
• входящ регистър ЕДСД и азбучник към входящия регистър;
• разносна книга;
• заповедна книга (при гл. спец. адм. дейност);
• книга за личния състав на прокуратурата;
• протоколна книга за проведени общи събрания в РП-Пещера;
• описна книга за работата по досъдебни производства;
• азбучник към описна книга на ДП;
• книга (азбучник) за задържани лица;
• книга за веществени доказателства;
• описна книга (паркетна книга), за внесени обвинителни актове;
• азбучник към паркетната книга;
• описна книга за внесените споразумения;
• азбучник към книгата за споразуменията;
• книга за изпълнение на присъдите;
• азбучник към книгата за присъдите;
• докладна книга;
• дневник и азбучник за отчитане на изпълнителните дела;
• регистър на писмените заявления за достъп на материали по пр.
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• регистър на заявка на прием на граждани.
• водени по указание на ВКП:
ü регистър на исканията за предоставяне на данни от
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК;
ü книга за инструктаж по охрана на труда;
ü регистър на уведомленията по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД;
ü регистър веществени доказателства МПС;
ü дневник международна правна помощ, ЕЗА;
ü регистър за дисциплинарните производства на магистрати;
ü дневник за инцидентите /лични данни/;
ü регистър – печати.
• водени по собствена преценка:
ü книга за внесени предложения по чл. 78а НК;
ü книга за споразумения сключени в съда;
ü регистър за ДП, по които на дееца са прилагани чл.183,ал.3
НК, чл.323, ал.4 НК, чл.218б, ал.2 НК;
ü книга за прекратени ДП;
ü книга за спрени ДП на ИИ;
ü книга за възобновени производства;
ü книга - азбучник за задържане на 24 по ЗМВР;
ü книга за ОДИ и наложена забрана за напускане на страната;
ü книга за внесени в РС-Пещера искови молби по чл. 537, ал. 3
ГПК и граждански дела;
ü книга по надзора за законност;
ü книга архивна.
2. От тях:
• водени на хартиен носител: всички книги и дневници, без
регистъра за ВД - МПС.
• водени на електронен носител:
ü регистър МПС.
РП-Панагюрище
1. От тях:
• водени на основание ПАПРБ;
• входящ регистър ЕДСД;
• азбучник към входящия регистър;
• изходящ регистър;
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• книга за ревизионните актове;
• описна книга за работата по досъдебни производства;
ü книга за задържаните лица;
ü книга за веществените доказателства;
ü книга за делата, върнати за доразследване от съда;
ü книга за паркетните дела;
ü азбучник към книгата за внесени обвинителни актове;
ü книга за споразуменията;
ü книга за протестите;
ü разносна книга.
• водени по указание на ВКП:
ü регистър на исканията за предоставяне на данни от
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК;
ü регистър за спрени досъдебни производства-съгласно Заповед
ЛС 2403/07 на ГП на РБ.
• водени по собствена преценка:
ü регистър за възобновени и прекратени по давност досъдебни
производства;
ü регистър на лицата, ползвали привилегията по чл.183, ал.3 от
НК;
ü книга за възложени проверки на МВР;
ü регистър за проведени разпити на обвиняеми/свидетели по ДП
пред съдия;
ü помощна книга за изготвяне на статистически таблици за
дейността на прокуратурата-досъдебни производства с удължен срок от
главния прокурор, извършени действия по разследването от прокурор,
чл.196, ал.1, т.5 от НПК, чл.226, ал.3 от НПК, използване на СРС,
извършени неотложни следствени действия, претърсване и изземване,
настаняване за изследване в психиатрично заведение, принудителни
медицински мерки;
ü регистър на досъдебните производства, по които са направени
искания до съда за запор или възбрана по чл.72 от НПК.
2. От тях:
• водени на електронен носител:
ü регистър за спрени досъдебни производства;
ü регистър за възобновени и прекратени по давност досъдебни
производства;
• водени на хартиен носител: всички останали книги и
регистри.
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През 2021 г. в РП-Пазарджик се водят книги, регистри и
дневници, както следва:
1. От тях:
• водени на основание ПАПРБ
• входящ регистър ЕДСД и азбучник към входящия регистър;
• изходящ регистър;
ü книга за паркетните дела;
ü книга за споразуменията;
ü книга за постановленията по чл. 78А от НК;
ü азбучник на обвинителните актове;
ü азбучник на споразуменията;
ü азбучник на внесените в съда предложения за освобождаване
от наказателна отговорност;
ü книга за опис на веществените доказателства;
ü книга за присъдите и азбучник на присъдите;
ü книга за задържаните лица;
ü регистър заповеди ръководна дейност;
ü регистър заповеди за личен състав;
ü разносни книги /обикновена поща, препоръчана поща,
получени присъди за изпълнение от РС и вътрешни разносни книги по
прокурори /.
• водени по указание на ВКП:
ü регистър на исканията за предоставяне на данни от
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК;
ü регистър веществени доказателства МПС;
ü регистър на дисциплинарните производства на магистрати;
ü книга за инструктаж по охрана на труда.
• водени по собствена преценка – не се посочват.
2. От тях:
• водени на хартиен носител – всички книги.
• водени на електронен носител – не се сочат.
3. Книги, регистри и дневници, водени в ТО - Пещера и ТО Панагюрище:
От тях:
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• водени на основание ПАПРБ
• входящ регистър ЕДСД и азбучник към входящия регистър;
• изходящ регистър;
• книга за опис на веществените доказателства;
• разносна книга.
• водени по указание на ВКП:
ü регистър на исканията за предоставяне на данни от
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК.
• водени по собствена преценка:
• книга за присъдите и азбучник на присъдите;
ü книга за паркетните дела;
ü книга за споразуменията;
ü книга за постановленията по чл. 78А от НК;
ü азбучник за внесените в съд ДП.
От тях:
• водени на хартиен носител – всички книги.
• водени на електронен носител – не се посочват в справката.
5.2. Организация на деловодната дейност и документооборота
в РП-Пазарджик и прилежащите ТО, както и взаимодействието
между тях.
На основание чл. 140, ал.1, т.1 от ЗСВ, решение на Пленума на
ВСС по протокол № 26 от 08.07.2020 г., чл. 4, ал. 3 от Правилата за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в ПРБ, утвърдени от
Главния прокурор със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-02-6/06.04.2016 г. и Заповед № РД-02-23/02.11.2017 г.,
чл. 79, ал. 2 от Инструкцията за деловодната дейност и Заповед № РД04-475/09.12.2020 г. на главния прокурор и помощно указание във вр. с
организацията на деловодната дейност, ползването на УИС,
осъществяване принципа на случайния подбор – неразделна част от
цитираната по-горе заповед на главния прокурор, в РП-Пазарджик е
издадена Заповед №43/23.12.2020 г., регламентираща организацията на
деловодната дейност, използването на УИС във връзка с деловодното и
информационно обслужване на териториалните отделения и определяне
границите на компетентността им в съдебния район на РП-Пазарджик.
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С посочената заповед, считано от 01.01.2021 г., съобразно Раздел
V от ПАПРБ, специализираната администрация в РП-Пазарджик, е
организирана в служба „Регистратура и деловодство“, а в ТО - в служба
„Деловодство“.
Определени са единадесет служители в служба „Регистратура и
деловодство“ в седалището на РП-Пазарджик, по трима служители от
отделните териториални отделения, на които е възложено да обработват
деловодно входящата и изходяща кореспонденция между РП-Пазарджик
и отделенията.
Създадена е комисия, която в срок до 31.03.2021 г. приема
преписките и деловодните книги от закритите прокуратури, като са
изготвени приемо-предавателени протоколи. Деловодните книги са
оставени в териториалните отделения за отразяване на деловодните
записи по преписките, образувани преди 01.01.2021 г. Неприключените
преписки са оставени за решаване в ТО от съответните прокурори,
както са били разпределени. Приключените преписки са оставени на
съхранение и отговорно пазене в териториалните отделения.
Административният секретар при РП-Пазарджик, считано от
01.01.2021 г. създава необходимата организация за водене на
деловодните книги по чл. 67 от ПАПРБ за служба „Регистратура и
деловодство“ в РП-Пазарджик и за служби „Деловодство“ на отделните
отделения.
Деловодното отразяване на преписките по описа на закритите
районни прокуратури, както и на новообразуваните преписки с
компетентност ТО и РП се извършва съобразно Заповед № РД-04475/09.12.2020 г. на главния прокурор и помощното указание.
Кореспонденцията между служби „Регистратура и деловодство“ в
седалището на РП-Пазарджик и „Деловодство“ в териториалните
отделения се извършва с помощта на определените ел. пощи и
телефонни номера.
Проблеми и затруднения от организационно или технологично
естество при осъществяване на дейностите не са констатирани.
В ТО - служби „Деловодство“ постъпват всички преписки и
материали от териториалната компетентност на съответното
териториално отделение. Същите се регистрират във вътрешния входящ
дневник на съответното ТО и в информационната система на ПРБ –
УИС-3. Впоследствие в служба „Регистратура и деловодство“ на РППазарджик постъпват материалите от териториалните отделения по ел.
поща в сканиран вид със съответен входящ номер на ТО за регистрация
и в РП-Пазарджик. Незабавно се сканират и изпращат в РП-Пазарджик
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материалите, касаещи бързи производства, по Закона за здравето,
домашно насилие и др. от спешен характер с оглед незабавната им
регистрация и определянето на наблюдаващ прокурор. Случайното
разпределение на преписките се осъществява в седалището на РППазарджик, чрез съответните функционалности, съгласно Правилата.
След резолюция на административния ръководител за определения
наблюдаващ прокурор, в сканиран вид преписките и материалите се
изпращат отново в съответното териториално отделение по ел. поща.
В ТО постъпват за деловодно отразяване съдебните актове по
внесените прокурорски актове до 31.12.2020 г. Същите от 01.01.2021 г.
се регистрират в книгата за присъди на РП-Пазарджик за 2021 г.
Изпълнението на присъди се осъществява от прокурорите в РППазарджик и по съдебни актове на РС-Велинград - в ТО-Велинград, на
РС-Пещера - в ТО-Пещера, на РС-Панагюрище - в ТО-Панагюрище и
съобразно заповедта за случайно разпределение и адреса на осъденото
лице.
В края на всеки работен ден, се осъществява комуникация по
телефон и ел. поща между служби „Регистратура и деловодство“ в
седалището и „Деловодство“ в отделните ТО, във връзка с информация
за регистрираните преписки за деня.
При дежурства на прокурорите от РП-Пазарджик и
териториалните отделения в празнични и почивни дни, в графика се
определят и дежурни служители от РП-Пазарджик и териториалните
отделения към нея, които координират номерата от входящия дневник на
РП-Пазарджик между териториалните отделения, в случай на
регистриране на спешни материали в повече от едно териториално
отделение.
От 01.01.2021 г. всички входящи и изходящи документи се
извеждат деловодно от служба „Регистратура и деловодство“ и служба
„Деловодство“ в териториалните отделения, като в горния им десен ъгъл
се поставя правоъгълен печат (щемпел) с текст: „Районна прокуратура Пазарджик“, „Районна прокуратура – Пазарджик, ТО – Велинград/
Пещера/Панагюрище“ и се изписва на ръка входящият номер на
преписката, по която е регистриран документът, а под него на мястото,
обозначено с „…/… г.“ датата, на която е обработен деловодно.
Архивирането на приключените преписки и дела се осъществява
от съдебните служители от служби „Регистратура и деловодство“ и
„Деловодство“, при спазване на вътрешните правила. Архивираните
приключени преписки и дела от компетентност на РП-Пазарджик и
териториалните
отделения
се
съхраняват,
съответно
в
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архивохранилището
съответните ТО.
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РП-Пазарджик,
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5.3. В РП – Пазарджик са проверени следните книги и
дневници:
Входящ дневник за 2020 г.:
Представени за проверка са 6 тома от водените в РП-Пазарджик
входящи дневници за 2020 г., които са по образец.
Първият том е започнат с № 1/02.01.2020 г. и е завършен с №
1000/01.04.2020 г., прономерован и прошнурован, съдържа 198 стр.
Вторият том е започнат с № 1001/01.04.2020 г. и е завършен с №
1720/04.06.2020 г., прономерован и прошнурован, съдържа 145 листа.
Третият том е започнат с № 1721/04.06.2020 г. и е завършен с №
2450/28.07.2020 г., прономерован и прошнурован, съдържа 147 листа.
Четвъртият том е започнат с № 2451/28.07.2020 г. и е завършен с
№ 3180/05.10.2020 г., прономерован и прошнурован, съдържа 147 листа.
Петият том е започнат с № 3181/05.10.2020 г. и е завършен с №
3920/11.12.2020 г., прономерован и прошнурован, съдържа 148 листа.
Шестият том том е започнат с № 3921/11.12.2020 г. и е завършен с
№ 4050/31.12.2020 г., прономерован и прошнурован, съдържа 191 листа.
По всички дневници е положен е печат на прокуратурата и
подпис на длъжностно лице.
Представен за проверка е и азбучникът за 2020 г., води се от
2018 г. и продължава в момента.
Входящ дневник за 2021 г.:
Представени за проверка са 9 тома, които са по образец. Всички
са прономеровани и прошнуровани с подписи на длъжностни лица и с
положен печат на прокуратурата.
Видно от дневниците е, че прокурорските преписки се завеждат с
входящ регистрационен номер. В червено се отбелязва съответният
входящ номер на ТО. Справка в УИС се извършва по регистрационния
входящ номер. Движението по преписката се отразява във вътрешния
дневник на съответното ТО, а крайният акт – по вх.рег. номер на РППазарджик. В УИС се отразява пълното движение от съответния
служител на ТО.
Томовете са прошнуровани и са прономеровани. По всички са
отбелязани първият и последният входящ номер, приключени са с
печат на прокуратурата и подписи на административния
ръководител и съдебен деловодител.
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Входящите дневници за двете години на проверявания период се
водят много добре – от отразената в тях информация може да се
проследи образуването и движението на преписките.
За 2020 г. са проверени и:
- 4 бр. дневници за дознанията. Всичките са прономеровани и
прошнуровани;
- 2 бр. дневници – за следствие и за бързи производства;
- регистър за данни на исканията за предоставяне на данни от
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК - води се от 2020 г. и към
момента;
- описна книга по чл. 78а НК;
- описна книга на ОА – следва да се отбележи, че за
календарната 2020 г. е отбелязан номерът и датата на постъпване от
съответното ТО, номерът на преписката, номерът на следствието или
дознанието, данни за лицето, съответния текст от НК; отбелязано е
също и евентуалното движение при подаден протест или жалба;
- книга за задържани лица – води се от 2011 г. и към момента.
Книга за веществените доказателства:
Проверената книга се води от 30.01.2017 г. и до момента. Книгата
е оригинална - съдържа входяща и изходяща част. Прономерована и
прошнурована, с подпис на съдебен деловодител и печат на РППазарджик. Съдържа 198 листа.
Календарната година е приключена по установения ред, с
изписване на последния входящ номер, положени подпис на
длъжностно лице и печат на прокуратурата.
Допълнително са представени за проверка и класьори с приемнопредавателни протоколи за двете години на проверявания период.
Представени за проверка са протоколи за инвентаризация на ВД
за двете години.
Води се и регистър на веществените доказателства – МПС: от
29.09.2015 г. и към момента, същият съдържа 100 листа, с входяща и
изходяща част.
Присъдна книга и азбучник към нея:
Представени за проверка са два тома.
Първият том от проверената в РП-Пазарджик книга за изпълнение
на наказанията се води от 02.01.2019 г. и е завършен на 31.12.2020 г.
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Прономерована и прошнурована, съдържа 195 листа, с подпис на
длъжностно лице.
Не се установяват данни за ежемесечна проверка на книгата.
Вторият том на книгата е започнат на 05.01.2021 г. и се води и в
момента. Последният вх. номер за 2021 г. е № 439/09.12.2021 г.
С разпореждане № 016/01.03.2021 г. на административния
ръководител е уредена работата на РП-Пазарджик и ТО, съгласно
Заповед № РД-04-71/19.02-2018 г. за изм. и доп. на Указание за
дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнени на наказанията
и други принудителни мерки. В т. І.4, ІІ.4., ІІІ.4 и ІV.4 са възложени
ежемесечни проверки по книгата за изпълнение на влезлите в сила
съдебни актове на съответните прокурори от РП и ТО.
Заместникът на адм. ръководител извършва на всеки 6 месеца
проверка по отразените в регистъра данни и проучва, систематизира и
обобщава причините относно непривеждането в изпълнение на
влезлите в сила съдебни актове.
Проверка на книги и дневници в ТО-Панагюрище:
Представени за проверка са 2 тома входящи дневници:
За 2020 г. е проверен входящ дневник на РП-Панагюрище.
Прономерован и прошнурован, съдържа 199 листа, с печат на
прокуратурата и подпис на съдебен деловодител.
Дневникът не е приключен по установения ред.
След прехвърлянето на РП-Панагюрище, прокурорските преписки
в дневника се водят по старите номера, а в УИС се записва пред номера
префикс.
По част от преписките, по които няма възможност да се допише
движението, записите продължават в края на дневника.
Вътрешният входящ дневник на ТО-Панагюрище за 2021 г. е с
отразени 573 входящи номера към 30.12.2021 г.
Към номерата по вътрешния входящ дневник се отбелязва и
входящият номер на РП-Пазарджик.
Изходящ дневник:
За 2020 г. е водена книга от 01.01.2015 г. до 31.12.2020 г.,
Съществува книга и за 2021 г., но не е налично попълване, тъй като
същото се осъществява от РП-Пазарджик.
Книга за веществени доказателства:
За 2020 г. в РП-Панагюрище съществува книга за ВД и
регистрационен дневник за ВД, като не са отразени записи.
За 2021 г. книгата за ВД също е празна, но е прономерована и
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прошнурована, съдържа 101 листа. Книгата е по образец.
Проверени са и:
- описна книга за ДП: започната е на 15.10.2018 г. – води се до
момента; прономерована и прошнурована и съдържа 189 листа;
- описна книга за НСН – споразумения: води се от 2002 г. и към
момента; прономерована и прошнурована и съдържа 398 листа;
- описна книга на ОА: води се от 2019 г. и към момента;
прономерована и прошнурована, съдържа 199 листа;
- описна книга по чл. 78а НК: води се от 2012 г. и до момента;
прономерована и прошнурована, съдържа 200 листа;
Към книгите са приложени азбучници.
- книга за протести: води се от 2000 г. и към момента;
- книга за възлагане на проверки: от 2010 до 2020 г. е водена;
- описна книга за дознанието – води се от 2013 г. до момента,
като през 2021 г. се описват и двата номера на РП-Пазарджик и ТО;
Проверени са допълнително: разносна книга; книга на
задържани лица; регистър за МПС – прономерован и прошнурован,
съдържа 198 листа, с подпис на съдебен деловодител; има протоколна
тетрадка за ревизионни актове; както и описна книга за граждански
искове в наказателния процес и обезпечителни мерки.
Книга за изпълнение на наказанията:
Водена е от 2017 до 2020 г. Установяват се ежемесечни проверки.
Прономерована и прошнурована е, със 193 листа.
Проверени книги и дневници в ТО-Пещера:
Представени за проверка са 2 тома входящи дневници:
Воденият за 2020 г. входящ дневник е на РП-Пещера.
Прономерован и прошнурован, съдържа 194 листа, с печат на
прокуратурата и подпис на съдебен деловодител. Дневникът не е
приключен по установения ред.
Воденият за 2021 г. вътрешен входящ дневник е на ТО-Пещера и
към 17.12.2021 г. е с 762 вх. номера.
Към номерата по входящия дневник се отбелязва и входящият
номер на РП-Пазарджик.
Изходящ дневник (на РП-Пещера).
Прономерован и прошнурован, съдържа 195 листа, с печат на
прокуратурата и подпис на съдебен деловодител. Води се от 2011 г. и
към момента.
Съставен е азбучник към изходящия дневник, но в него липсват
попълвания.
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Книга за веществени доказателства:
За 2020 г. книгата се води като такава на РП-Пещера, води се от
1948 г., прономерована и прошнурована, със 199 листа. Календарната
2020 г. не е приключена по определения ред – с отбелязване на
последен номер и подпис на длъжностно лице.
За 2021 г. водената книга е по образец, прономерована и
прошнурована, съдържа 102 листа. Съдържа входяща и изходяща част
като календарната година е приключена с вх. № 11.
На проверяващия екип са представени за проверка и две папки с
примно-предавателни протоколи за двете години, както и протоколи за
унищожаване на веществени доказателства.
Регистър за ВД - МПС: воден е за 2021 г.
Проверени са и следните книги и регистри:
- описна книга за ДП – започната е на 02.01.2020 г. и приключена
на 31.12.2020 г., прономерована и прошнурована и съдържа 102 листа.
Налични са одпис на съдебен деловодител и печат на прокуратурата;
- описна книга за НСН – споразумения, води се от 2018 г. и към
момента; прономерована и прошнурована и съдържа 192 листа;
- описна книга по чл. 78а НК, представлява тетрадка; води се от
2011 г. и до момента; прономерована и прошнурована, съдържа 96
листа;
- Към всички книги са приложени азбучници.
- книги за наложени ПАМ;
- регистър за предоставени данни на исканията за предоставяне на
данни от предприятия, предоставящи обществени електронни
съобщителни мрежи по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК; воден е от 2015 –
2020 г. и от 2021 г. – до момента;
- разносни книги по прокурори;
- книга за МПП – ЕЗА;
- книга за прекратени ДП;
- книга за спрени на ДП;
- книга за възобновени ДП;
- книга по ГСН;
- архивна книга – води се от 2016 г. и до момента;
- регистър за лицата, спрямо които са прилагани разпоредбите на
чл. 183 НК;
- дневник по образуване, водене и отчитане на изпълнителни
дела;
- регистър на писмени заявления за достъп до материали на
преписки и ДП;
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- регистър на заявка за прием на граждани;
- книга за инструктаж на работниците и служителите по
безопасност и ППО;
- регистър за дисциплинарни производства на магистрати;
- регистър на надзор за законност и др.
Присъдна книга:
Води се 1 том за 2020 г., прономерована и прошнурована,
съдържа 100 листа. Съдържа ежемесечни справки. За календарната
година са налични 41 входящи номера.
За 2021 г. се води отделен том, прономерован и прошнурован
(като ТО-Пещера), съдържа 200 листа. Книгата е по образец, с 58
входящи номера.
Отразени са ежемесечни проверки.
В книгата са описани данните на съдебния акт, датата на
получаване и дата на изпълнение, като същата се води и към момента.
Книгите, регистрите и дневниците в РП-Пазарджик и
прилежащите ТО-Пещера и ТО-Панагюрище се водят редовно,
отбелязванията са прегледни, пълни и прецизни, спазва се
разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ.
В тази връзка може да се заключи, че същите отговарят на
изискванията на ПАПРБ и на Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-027/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
Главния прокурор на РБ.
Констатира се, че някои от водените дневници не са приключени
с отбелязване на първия и последния входящ номер, положен печат на
прокуратурата и подпис на длъжностно лице.
При осъществената проверка се установи, че препоръката по
т.3 от предходната КПП на РП-Панагюрище е изпълнена - В РППанагюрище (ТО-Панагюрищe) e въведена книга за веществените
доказателства.
Отразяванията в книгите за изпълнение на наказанията са
подробни и своевременни. След проверка на книгите не се установяват
данни относно забавено изпълнение на присъди.
Ежемесечните проверки са с отбелязване на датата на
проверката, печат на прокуратурата и подпис на съответния
прокурор.
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Установява се спазване на т. 70 и т. 70а от раздел VІІ от
Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение
на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със заповед №
5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди с
номера № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на ГП на
РБ.
Проверяващият екип констатира, че в проверените
териториални отделения се водят книгите по чл. 67, ал.2 ПАПРБ.
Организацията на деловодната дейност в РП-Пазарджик и ТО е
в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал.1, вр. чл. 21, т.4, чл. 26,
ал.1 и чл. 41, ал.3 от Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.
За 2021 г. под всеки номер на преписката, регистрирана във
входящия дневник на РП, се отразява и номерът от вътрешния входящ
дневник на ТО. Дадените в помощното указание насоки във връзка с
организацията на деловодната работа след обособяването на РП с ТО
са изпълнени.
5.4. Организация на дейността по водене на статистиката.
- правни програми:
В РП-Пазарджик и териториалните отделения, през 2020 г.
функциониращи като РП, се ползва
правната програма АПИС,
предоставена от АГП София;
- деловодни програми - от тях предоставени от ВКП или други
органи, или самостоятелно създадени.
РП-Пазарджик и териториалните отделения към нея работят с
деловодната програма на ПРБ – УИС –3.
5.5. Организация на дейността по водене на статистиката.
Аналитична дейност на прокуратурата.
Воденето на статистиката през 2020 г. в районните прокуратури,
а от 2021 г. – РП-Пазарджик и три ТО, се извършва съгласно
Указанието за организация на информационната дейност в ПРБ,
утвърдено със Заповед ЛС №1985/30.05.2014 г. на ГП на РБ, изм. и доп.
със Заповед №РД-02-27/21.11.2017 г., изменено със Заповед №РД-0217/27.06.2019 г. на ГП на РБ и Заповед №РД-02-20/05.07.2021 г. на ГП
на РБ.
От 01.01.2021 г. статистическата отчетност се предоставя само от
РП-Пазарджик заедно с данните от териториалните отделения към нея.
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През проверявания период в районни прокуратури, а от 2021 г.
РП-Пазарджик с прилежащи ТО, се изготвят тримесечни, шестмесечни,
деветмесечни и годишни отчети, шестмесечни анализи на върнатите за
доразследване дела, както и на постановените оправдателни присъди,
ежемесечни справки и Годишен доклад за дейността на всяка една от
прокуратурите.
Провеждани са общи събрания на прокурорите от РП, а от 2021 г.
и териториалните отделения към РП-Пазарджик, на които са обсъждани
както възникнали текущи въпрос и задачи от процеса на окрупняване,
така и от направени констатации при извършени проверки, касаещи
прокурорската работа.
5. Случаен принцип на разпределение на делата.
2020 г.:
В районните прокуратури от Пазарджишки съдебен район (РП –
Пазарджик, РП – Велинград, РП – Пещера и РП – Панагюрище), е
въведена организация по изпълнението на Заповед № РД-0241/14.10.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-06/06.04.2016 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-02-23/ 02.11.2017 г., изм. и доп. със Заповед №
РД-04-459/27.12.2018 г. на ГП на РБ, с която са утвърдени Правила за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в ПРБ (Правилата),
чрез модула за случайно разпределение на УИС - 3.
Районна прокуратура – Пазарджик
С Разпореждане РП № 001/07.01.2020 г. на районния прокурор е
създадена организация при разпределяне на преписките и досъдебни
производства чрез модула за случайно разпределение на УИС-3 в РППазарджик. Същата е съобразена с действащите тогава Правила.
Считано от 07.01.2020 г. разпределението на преписките и на
досъдебните производства се извършва чрез УИС, на принципа на
случайния подбор, съобразно поредността на завеждането им.
Принципът на случайния подбор не се прилага за:
- преписки, които имат административно-организационен
характер, финансово-стопански и информационно-аналитичен характер,
както и за преписки, които са от изключителна компетентност на
административния ръководител, съгласно чл. 27 от Правилата.
- преписки и досъдебни производства, по които се налага
извършване на незабавни действия. Същите се разпределят на дежурния
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за деня прокурор в РП-Пазарджик с мотивирана резолюция на
административния ръководител, съгласно чл. 28 от Правилата.
В РП-Пазарджик са определени общо единадесет групи, както
следва:
1. Първа група: „Преписки“, в която са включени преписките за
случаи от района на компетентност на РС-Пазарджик, започнали по
молби, жалби, сигнали, предложения на граждани и юридически лица,
справки по проверки, извършени от органите на МВР или започнали по
публикации в средствата за масова информация, както и преписки,
постъпили по компетентност от други прокуратури и непопадащи в
обхвата на останалите групи. Административният ръководител е с
определена натовареност от 80 %, а зам. административният
ръководител с натовареност от 90 %. С 80 % е определен и още един
прокурор, които е представил ТЕЛК решение;
2. Втора
група:
„Досъдебни
производства“:
Административният ръководител е с определена натовареност от 80
%, а зам. административният ръководител е с натовареност от 90 %.
С 80 % е определен и още един прокурор, които е представил ТЕЛК
решение;
3. Трета група: „ДП с предмет престъпления против
интелектуалната собственост“, включваща трима прокурори (Албена
Кузманова, Васка Наскова и Тихомир Гергов), която група е създадена
в изпълнение Заповед № РД-02-12 на ГП и утвърденото методическо
указание за работа по преписки и дела с подобен предмет;
4. Четвърта група: „Дела, изкл. от принципа по чл.144, ал. 2
от ЗСВ“, която включва всички прокурори с пълен процент на
натовареност и се определят на случаен принцип участието по съдебни
производство, в случаите, когато прокурорът, който е внесъл своя акт в
съда не може да участва в съдебно заседание по обективни причини;
5. Пета група: „Бързи производства“: Административният
ръководител е изключен от тази група, а зам. административният
ръководител е с натовареност от 90 %. Намален процент е определен
и на още един прокурор които е представил ТЕЛК решение;
6. Шеста група: „Изпълнение на наказанията“, която включва
четирима прокурори – Радослав Бакърджиев, Тихомир Гергов, Георги
Кацаров и Величка Христова (Административният ръководител е с 80
% натовареност);
7. Седма група: „Надзор за законност“, включваща трима
прокурори – Елена Попова, Петя Ташкова и Красимира Ипократова;
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8. Осма група: „Международно правно сътрудничество“,
включваща трима прокурори – Радослав Бакърджиев, Тихомир Гергов и
Петя Ташкова (Административният ръководител е с определена
натовареност от 80 %, а зам. административният ръководител е с
натовареност от 100 %);
9. Девета група: „Гражданско - съдебен надзор“, включваща
четирима прокурори – Румяна Петрова, Васка Наскова, Георги Кацаров
и Елена Попова;
10. Десета група: „Наказателно - съдебен надзор“, включваща
двама прокурори – Румяна Петрова и Албена Кузманова;
11. Единадесета група: „Група за изпълнение на указанията
на Главния прокурор“, включваща трима прокурори – Радослав
Бакърджиев, Румяна Петрова и Пламен Пантов (Административният
ръководител е с 80 % натовареност).
Определени са седем съдебни служители, които да осъществяват
случайното разпределение на преписките и делата в УИС-3, да прилагат
към преписките екземпляр от протокола за разпределение на
конкретната преписка.
След разпределянето на преписките и досъдебните производства
се разпечатва общ протокол за извършеното за деня разпределение,
който се докладва на административния ръководител и подписва от
него. В отделна папка се съхраняват подписаните протоколи за
случайно разпределение на преписките и досъдебните производства за
деня, подредени по хронологичен ред.
През 2020 г. административният ръководител на РП-Пазарджик е
издал още девет писмени заповеди във връзка с разпределението на
преписките и делата на сл. принцип, в които са посочени причините,
наложили промените за издаването им (Разпореждане РП №
018/29.06.2020 г.; Разпореждане РП № 019/03.07.2020 г.; Разпореждане
РП № 020/06.07.2020 г.; Разпореждане РП № 023/11.08.2020 г.;
Разпореждане РП № 026/11.09.2020 г.; Разпореждане РП №
029/07.10.2020 г.; Разпореждане РП № 031/19.10.2020 г.; Разпореждане
РП № 034/10.11.2020 г.; Разпореждане РП № 038/01.12.2020 г. – всички
на административен ръководител на РП–Пазарджик).
Районна прокуратура – Пещера
Със Заповед № 134/26.11.2015 г. на районния прокурор е
създадена организация при разпределяне на преписките и досъдебни
производства чрез модула за случайно разпределение на УИС в РППещера. Същата е съобразена с действащите тогава Правила.
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Считано от 01.12.2015 г. разпределението на преписките и на
досъдебните производства се извършва чрез УИС, на принципа на
случайния подбор, съобразно поредността на завеждането им.
Аналогично на РП-Пазарджик е посочено, в кои случаи не се
прилага принципът на случайния подбор.
В РП-Пещера са определени общо девет групи, както следва:
1. Първа група: „Преписки“, в която са включени преписките за
случаи от района на компетентност на РС-Пещера, започнали по молби,
жалби, сигнали, предложения на граждани и юридически лица, справки
по проверки, извършени от органите на МВР или започнали по
публикации в средствата за масова информация, както и преписки,
постъпили по компетентност от други прокуратури и непопадащи в
обхвата на останалите групи. Административният ръководител е с
определена натовареност от 90 %, а прокурор Т. Щерева е с
натовареност 100 %;
2. Втора
група:
„Досъдебни
производства“,
като
административният ръководител е с определена натовареност от 90
%, а прокурор Т. Щерева е с натовареност 100 %;
3. Трета група: „Бързи
и незабавни производства“:
Административният ръководител е със 100 % натовареност и
прокурор Т. Щерева е с натовареност 100 %;
4. Четвърта
група:
„Изпълнение
на
наказанията“:
административният ръководител е с 100 % натовареност и прокурор
Т. Щерева е с натовареност 100 %;
5. Пета група: „Надзор за законност“: административният
ръководител е с 100 % натовареност и прокурор Т. Щерева е с
натовареност 100 %;
6. Шеста група: „Международно правно сътрудничество“:
административният ръководител е с 100 % натовареност и прокурор
Т. Щерева е с натовареност 100 %;
7. Седма
група:
„Гражданско
съдебен
надзор“:
административният ръководител е с 100 % натовареност и прокурор
Т. Щерева е с натовареност 100 %;
8. Осма
група:
„Наказателно
съдебен
надзор“:
административният ръководител е с 100 % натовареност и прокурор
Т. Щерева е с натовареност 100 %;
9. Девета група: „Група за изпълнение на указанията на
Главния прокурор“: административният ръководител е с 100 %
натовареност и прокурор Т. Щерева е с натовареност 100 %.
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Определени са двама съдебни служители, които да осъществяват
случайното разпределение на преписките и делата в УИС, да прилагат
към преписките екземпляр от протокола за разпределение на
конкретната преписка.
През 2020 г. посочената заповед се изменя със Заповед №
82/23.06.2020 г. на и.ф. административен ръководител, районен
прокурор на РП-Пещера.
Районна прокуратура – Панагюрище
Със Заповед № РП - 1/04.01.2016 г. на районния прокурор е
създадена организация при разпределяне на преписките и досъдебни
производства чрез модула за случайно разпределение на УИС в РППанагюрище. Същата е съобразена с действащите тогава Правила.
Считано от 01.01.2016 г. разпределението на преписките и на
досъдебните производства се извършва на принципа на случайния
подбор, съобразно поредността на завеждането им.
Посочени са аналогични основания за неприлагане на принципът
на случайния подбор.
В РП-Панагюрище са определени общо девет групи, както
следва:
1. Първа група : „Преписки“.Административният ръководител
е с определена натовареност от 100 % и прокурор Н. Топкаров е с
натовареност 100 %;
2. Втора
група:
„Досъдебни
производства“:
Административният ръководител е с определена натовареност от
100 % и прокурор Н. Топкаров е с натовареност 100 %;
3. Трета група: „Бързи и незабавни производства“:
Административният ръководител е със 100 % натовареност и
прокурор Н. Топкаров е с натовареност 100 %;
4. Четвърта
група:
„Изпълнение
на
наказанията“:
Административният ръководител е с 100 % натовареност и прокурор
Н. Топкаров е с натовареност 100 %;
5. Пета група: „Надзор за законност“: Административният
ръководител е с 100 % натовареност и прокурор Н. Топкаров е с
натовареност 100 %;
6. Шеста група: „Международно правно сътрудничество“:
Административният ръководител е с 100 % натовареност и прокурор
Н. Топкаров е с натовареност 100 %;
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7. Седма
група:
„Гражданско
съдебен
надзор“:
Административният ръководител е с 100 % натовареност и прокурор
Н. Топкаров е с натовареност 100 %;
8. Осма
група:
„Наказателно
съдебен
надзор“:
Административният ръководител е с 100 % натовареност и прокурор
Н. Топкаров е с натовареност 100 %;
9. Девета група: „Група за изпълнение на указанията на
Главния прокурор“: Административният ръководител е с 100 %
натовареност и прокурор Н. Топкаров е с натовареност 100 %.
Определени са двама съдебни служители, които да осъществяват
случайното разпределение на преписките и делата в УИС.
През 2020 г. посочената заповед на административния
ръководител на РП - Панагюрище се допълва и изменя с нови три
писмени заповеди: Заповед № РП-64 /06.07.2020 г., Заповед № РП-102/
07.10.2020 г., Заповед № РП-118/11.11.2020 г. – и трите на и.ф.
административен ръководител, районен прокурор на РП-Панагюрище.
2021 г.:
С Разпореждане № 44/23.12.2020 г. на районния прокурор е
създадена организация при разпределяне на преписките и досъдебни
производства чрез модула за случайно разпределение на УИС–3 в РППазарджик и териториалните отделения – Велинград, Пещера,
Панагюрище. Същата е съобразена с действащите тогава Правила.
Считано от 01.01.2021 г. разпределението на преписките и на
досъдебните производства се извършва чрез УИС, на принципа на
случайния подбор, съобразно поредността на завеждането им.
Определении са случаите (аналогични на тези от 2020 г.), при
които прилагането на принципа на случайния подбор не се прилага.
В РП-Пазарджик за 2021 г. са определени общо единадесет
групи, както следва:
1. Първа група: „Преписки“.Административният ръководител
е с определена натовареност от 70 %, а зам. административният
ръководител с натовареност от 80 %, какъвто процент е определен и
на други трима прокурори, които участват със случайно разпределение
в други специализирани групи (Величка Христова, Георги Кацаров и
Радослава Каназирева);
2. Втора
група:
„Досъдебни
производства“:
Административният ръководител е с определена натовареност от 80
%, а зам. административният ръководител с натовареност от 90 %,
какъвто процент е определен и на прокурор Величка Христова.
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Прокурор Георги Кацаров и мл. прокурор Радослава Каназирева са с 80
% натовареност, тъй като участват със случайно разпределение в други
специализирани групи;
3. Трета група: „ДП и преписки с предмет престъпления
против интелектуалната собственост“, включваща трима прокурори,
- Васка Наскова, Маргарита Калоянова и Тихомир Гергов;
4. Четвърта група: „Дела, изкл. от принципа по чл.144, ал.2
от ЗСВ“, която включва всички прокурори с пълен процент на
натовареност и се определят на случаен принцип участието по съдебни
производство, в случаите, когато прокурорът, който е внесъл своя акт в
съда не може да участва в съдебно заседание по обективни причини;
5. Пета група: „Бързи производства“: Административният
ръководител е изключен от тази група, а зам. административният
ръководител е с натовареност от 90 %, намален процент е определен
и на други трима прокурори, които участват със случайно
разпределение в други специализирани групи - Величка Христова,
Георги Кацаров и Радослава Каназирева;
6. Шеста група: „Изпълнение на наказанията“, която включва
четирима прокурори / Радослав Бакърджиев, Тихомир Гергов, Величка
Христова и Георги Кацаров /;
7. Седма група: „Надзор за законност“, включваща четирима
прокурори / Елена Попова, Ваня Георгиева, Радослава Каназирева и
Петя Ташкова /;
8. Осма група: „Международно правно сътрудничество“,
включваща четирима прокурори / Радослав Бакърджиев, Тихомир
Гергов, Борислав Панчов и Петя Ташкова /;
9. Девета група: „Гражданско - съдебен надзор“, включваща
четирима прокурори / Румяна Петрова, Борислав Панчов, Елена Попова
и Васка Наскова /;
10.Десета група: „Наказателно - съдебен надзор“, включваща
двама прокурори / Румяна Петрова и Борис Петков /;
11.Единадесета група: „Група за изпълнение на указанията на
Главния прокурор“, включваща трима прокурори - Радослав
Бакърджиев, Румяна Петрова и Пламен Пантов;
12.Дванадесета група: ТО Велинград - „Преписки“, в която се
включват преписките за случаи от района на компетентност на РС–
Велинград .В нея участват всички прокурори от териториалното
отделение при максимална натовареност;
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13.Тринадесета
група:
ТО-Велинград
„Досъдебни
производства“ . В нея участват всички прокурори от ТО-Велинград
при максимална натовареност;
14.Четиринадесета
група:
ТО-Велинград
„Бързи
производства“. В нея участват всички прокурори от ТО-Велинград при
максимална натовареност;
15.Петнадесета група: ТО-Велинград - „Изпълнение на
наказанията“ - участват двама прокурори от териториалното
отделение с максимална натовареност. В случаите, когато присъдата е
на РС-Пазарджик, а адресът на осъденото лице е в района на РСВелинград, присъдната преписка първоначално се разпределяла в
петнадесета група, а в обратния случай - присъдната преписка
първоначално се разпределяла в шеста група;
16.Шестнадесета група: ТО-Велинград „Гражданско - съдебен
надзор“ – включват се преписки, касаещи действията по изпълнение на
задачите от група „ГСН“ по Плана на РП-Пазарджик относно община
Велинград, както и във връзка с дела в РС- Велинград, в нея участват
трима прокурори от ТО при максимална натовареност.
17.Седемнадесета
група:
ТО-Велинград
„Надзор
за
законност“ – включват се преписки, касаещи действията по
изпълнение на задачите от група „Общ надзор – административен
надзор за законност“ по Плана на РП-Пазарджик относно община
Велинград, в която участват трима прокурори от териториалното
отделение при равна натовареност - Асен Василев, Асен Палавеев и
Емилия Балева.
18.–23. Групи от осемнадесета до двадесет и трета касаят
разпределяне на преписките и досъдебни производства чрез модула за
случайно разпределение на УИС–3 в ТО-Пещера, в които участват
двама прокурори - Даниела Петърнейчева – Баракова и Татяна Щерева,
при максимален процент на натоварване. Групите са идентични на
групи 12-17.
24–29. Групи от двадесет и четвърта до двадесет и девета,
касаят разпределяне на преписките и досъдебни производства чрез
модула за случайно разпределение на УИС–3 в ТО-Панагюрище, в
които участват трима прокурори при максимален процент на
натоварване на единия - Николай Топкаров, и по тридесет процента за
другите двама - Георги Кацаров и Радослава Каназирева, които са с
намалена натовареност, т. к. участват в основните групи за случайно
разпределение в РП - Пазарджик. Групите са идентични на групи 12-17
и групи 18-23, 24-29.
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На 29.01.2021 г. е издадено Разпореждане № 8/2021 г. на
районния прокурор, с което са създадени три нови групи.
Две от тях са: “Дела, изкл. от принципа по чл.144, ал.2 от ЗСВ
от района на компетентност на РС-Велинград“ и “Дела, изкл. от
принципа по чл.144, ал.2 от ЗСВ от района на компетентност на РСПанагюрище“, които включват всички прокурори, определени за ТО с
пълен процент на натовареност и се определя на случаен принцип
участието в съдебни производства, в случаите, когато прокурорът,
който е внесъл ОА в съда не може да участва в съдебно заседание по
обективни причини.
Третата група е: „Преписки и дела, подлежащи на
преразпределяне с оглед спазване на случайния принцип и други
изключителни случаи“, в която се включват преписките и
досъдебните производство, подлежащи на преразпределяне с оглед
спазване принципа на случайно разпределяне при уважени самоотводи,
както и в случаите на продължителен отпуск, болничен и т.н.
На заместниците на административния ръководител на РП–
Пазарджик е възложено да определят групите на постъпващите
материали от териториалните отделения. След съответната обработка
на същите, резолюция поставя административният ръководител –
районен прокурор на РП–Пазарджик, а в негово отсъствие
определеният да го замества прокурор.
Определени са седем съдебни деловодители, които да
осъществяват случайното разпределение на преписките и делата в УИС3, да прилагат към преписките екземпляр от протокола за
разпределение на конкретната преписка.
На 06.07.2021 г. с Разпореждане № 032/2021 г. на районния
прокурор на РП-Пазарджик, считано от 06.07.2021 г., е извършено ново
процентно разпределение в групите за случайно разпределение, във
връзка с назначаването на нов прокурор в РП-Пазарджик - прокурор
Златина Иванова.
С Разпореждане № 037/02.08.2021 г. на районния прокурор на
РП–Пазарджик е създадена нова тридесет и трета група: „ДП и
преписки с предмет престъпления против кредиторите“, в която са
включени всички прокурори от РП-Пазарджик и ТО. Извършено е и
ново процентно разпределение в групите за случайно разпределение,
предвид командироването на двама прокурори от РП-Пазарджик в други
прокуратури - прокурор Пламен Пантов и мл. прокурор Радослава
Каназирева.
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Много подробно в заповедта е разписано разпределението, което
се следва на дежурните за деня прокурори в седалището на РППазарджик и в съответното ТО, както и в почивните и празнични дни, и
последващото разпределяние на принципа за случаен подбор в
съответната група.
Създадена е организация при отсъствие на прокурори от РППазарджик и прилежащите й ТО.
- прокурорите, отсъстващи поради отпуск, командировка или
временна нетрудоспособност, се изключват от разпределението на
преписките и делата за срока на отсъствието им.
С Разпореждания с номера: № 047/2021 г., № 059/05.11.2021 г.,
Разпореждане № 062/2021 г. № 067/14.12.2021 г. Разпореждане №
068/2021 г. на районния прокурор на РП-Пазарджик, е извършено ново
процентно разпределение в групите за случайно разпределение, във
връзка с настъпили промени в състава на прокурорите от РППазарджик.
През 2020 г. и 2021 г. в районните прокуратури, респективно РППазарджик и ТО, стриктно се спазват изискванията за случаен избор
при разпределение на преписките и делата.
Протоколите от случайното разпределение се прилагат към
всяка преписка. В отделна папка се съхраняват подписаните
протоколи за случайно разпределение на преписките и досъдебните
производства за деня, подредени по хронологичен ред.
При осъществената проверка се констатира, че определените
групи преписки и досъдебни производства в РП-Пазарджик, РППещера и РП-Панагюрище (за 2020 г.) и РП-Пазарджик и ТО (за 2021
г.) съответстват на унифицираните групи, определени в чл. 4 от
Правилата за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ,
утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със заповед
№ РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-23/02.11.2017 г., заповед №
РД-04-459/27.12.2018 г., заповед № РД-02-10/03.02.2021 г., заповед №
РД-02-18/26.04.2021 г., отм. със заповед № РД-02-22/13.09.2021 г. на
главния прокурор, както и аналогичния текст на чл. 4 от Правилата,
утвърдени със заповед № РД-02-23/13-09-2021 г. на главния прокурор.
Констатира се реално приложение на чл. 4, ал.1, т.11.10 от
посочените по-горе Правила през 2021 г. по отношение на
териториалните отделения.
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Също така се установи, че са спазени разпоредбите на чл. 7, ал.1,
т.4 и ал.2, т.4, отнасящи се до задължителните групи и минималната
натовареност на административния ръководител, както и
разпоредбата на чл. 8, ал.2, т.5, отнасяща се до минималната
натовареност на заместника на административния ръководител.
При извършената проверка на прокурорските преписки и дела не
се установиха отклонения от принципа за случайното разпределение
на преписките и делата.
7. Средна натовареност на прокуратурата.
Считано от 01.01.2015 г., в системата на ПРБ са въведени
Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на
индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател,
приети от ВСС с Решение по Протокол № 60/1.12.2014 г.
С Решение по т.36, Протокол № 41/18.12.2019 г. на ПК на ВСС,
считано от 01.01.2020 г., е прието за тестово прилагане изменение и
допълнение на Правилата за измерване на натовареността на
прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и
следовател. Тестовото измерване на натовареността по Правилата се
прилага едновременно с измерване на натовареността по правилата на
ВСС, приети с Решение № 60/11.12.2014 г.
Отчитането на натовареността се извършва по статистическа
таблица №5, съобразно Указанието за организация на информационната
дейност в ПРБ, утвърдено със Заповед ЛС №1985/30.05.2014 г. на ГП на
РБ, изменено и допълнено със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г.,
изменено със Заповед № РД-02-17/27.06.2019 г. на ГП на РБ.
В РП-Пазарджик броят на прокурорите по щат в края на 2020 г. е
15. Средно списъчния брой на реално работилите прокурори през
отчетния период е 10.
Средната натовареност на един прокурор в РП-Пазарджик за
2020 г., съобразно броя на реално работилите прокурори е1 474.7.
В РП-Пещера броят на прокурорите по щат в края на 2020 г. е 3.
Средно списъчния брой на реално работилите прокурори през отчетния
период е 2.
Средната натовареност на един прокурор в РП-Пещера за
2020 г., съобразно броя на реално работилите прокурори е 1 341.0.
В РП-Панагюрище броят на прокурорите по щат в края на 2020 г.
е 3. Средно списъчния брой на реално работилите прокурори през
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отчетния период е 2.
Средната натовареност на един прокурор в РП-Панагюрище
за 2020 г., съобразно броя на реално работилите прокурори е 945.5.
В РП-Пазарджик и териториалните отделения към нея броят на
прокурорите по щат в края на 2021 г. е 25. Средно списъчния брой на
реално работилите прокурори през отчетния период е 20.
Средната натовареност на един прокурор в РП-Пазарджик4 за
2021 г., съобразно броя на реално работилите прокурори е 1 527.6.
На основание на горепосочените статистически данни се
констатира се увеличение на средната натовареност на прокурорите
от РП-Пазарджик след обособяването на отделните ТО през 2021 г. с
3.58% спрямо 2020 г.
8. Наложени наказания от административния ръководител,
предложения за поощрения, предложения за налагане на
дисциплинарни наказания.
През 2020 г. няма наложени дисциплинарни наказания по реда на
Глава шестнадесета от ЗСВ на магистрати от състава на РП-Пазарджик,
РП-Пещера и РП-Панагюрище.
За визирания период няма наложени дисциплинарни наказания на
служители от същите прокуратури.
Предложения за поощрения на магистрати от горецитираните
прокуратури не са направени през 2020 г.
Със Заповед № РД-08-1489/15.12.2020 г. на ГП на РБ, е поощрен
съдебен служител на длъжност „Главен специалист-административна
дейност“ в звено „Финансово – стопанска и административна дейност“
в РП-Пещера, с отличие „Служебна благодарност“ за цялостен принос в
професионалната кариера. Съдебния служител е пенсиониран в края на
2020 година.
През 2021 г. са образувани две преписки с административен
характер, съответно едната от окръжния прокурор на ОП-Пазарджик, а
другата от районния прокурор на РП-Пазарджик, касаещи допуснати от
двама магистрати от РП-Пазарджик нарушения по организацията на
работа във връзка с неспазване на процесуалните срокове за
произнасяне и решаване на преписките и досъдебните производства.
Едната преписка е приключила с издаването на Заповед ОП
№70/15.07.2021 г. на окръжен прокурор на ОП-Пазарджик, с която
4

Включват се всички прокурори от РП-Пазарджик, ТО-Пещера, ТО-Панагюрище, ТО-Велинград.
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спрямо конкретния магистрат са предприети дисциплинарни мерки по
чл.327, ал.1 от ЗСВ – обръщане на внимание. Последната е влязла в
сила.
По другата преписка е издадена Заповед РП № 058/26.10.2021 г.
на районен прокурор на РП-Пазарджик, с която спрямо другия
магистрат са предприети дисциплинарни мерки по чл.327, ал.1 от ЗСВ –
обръщане на внимание. Последната се обжалва пред АС-Пазарджик и
към момента на представяне на справката не е влязла в сила.
За визирания период няма наложени дисциплинарни наказания на
служители от РП-Пазарджик.
Предложения за поощрения не са правени през 2021 г.
8. Организация на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.
Районна прокуратура - Пазарджик
Организацията по съхраняване на веществените доказателства в
РП-Пазарджик се извършва съобразно Раздел VІІІ от ПАПРБ.
С Разпореждане РП № 217/31.12.2019 г. на административния
ръководител на РП-Пазарджик е регламентиран реда по приемането,
съхраняването, предаването и връщането на веществените
доказателства в прокуратурата.
Веществените доказателства в РП-Пазарджик се съхраняват в
специално помещение, съобразно правилата на чл. 75 и следващите от
ПАПРБ от конкретно посочен съдебен служител, а при нейно отсъствие
от друг съдебен служител. В РП-Пазарджик се води регистър на
веществените доказателства, съобразно чл.76, ал.1 от ПАПРБ. Като
приложение към Регистъра се съхраняват копия от всички документи, с
които се разпорежда движението на ВД (присъди, определения,
споразумения на съответния съд, както и постановления на съответната
прокуратура, свързани с постъпване, предаване, унищожаване или
връщане на съответното ВД).
На основание чл. 85, ал.2 от ПАПРБ и с Разпореждане РП №
218/31.12.2019 г. на административния ръководител на РП-Пазарджик е
определена постоянна комисия за унищожаване на веществените
доказателства.
Районна прокуратура - Пещера
Със Заповед № 18/23.02.2018 г. на административния
ръководител на РП-Пещера е регламентиран реда по приемането,
съхраняването, предаването и връщането на веществените
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доказателства. Съдебният секретар при РП-Пещера е определен да
отговаря за приемането, съхранението, предаването и водене на
отчетността на ВД и да съхранява книгата за ВД, а в нейно отсъствие съдебен деловодител.
Веществените доказателства в РП-Пещера също се съхраняват в
специално помещение. Води се книга за веществени доказателства.
Със Заповед № 19/23.02.2018 г. и Заповед № 20/23.02.2018 г. на
административния ръководител на РП-Пещера е определена постоянно
действаща комисия, която да проверява всяка календарна година
веществените доказателства.
Районна прокуратура - Панагюрище
Със Заповед № РП – 47/26.09.2009 г. на административния
ръководител на РП-Панагюрище е регламентиран реда по приемането,
съхраняването, предаването и връщането на веществените
доказателства в РП-Панагюрище. Определен е съдебен деловодител при
РП-Панагюрище да отговаря за приемането, съхранението, предаването
и водене на отчетността на ВД и да съхранява книгата за ВД, а в нейно
отсъствие - съдебният секретар.
Веществените доказателства в РП-Панагюрище, поради липса на
специално помещение с необходимо оборудване, се съхраняват в
помещението ,,Архив“ на прокуратурата.
Със Заповед № РП – 58/09.06.2017 г. на административния
ръководител на РП-Панагюрище е въведена нова книга за ВД,
отговаряща на изискванията на чл.74 и чл.76 от ПАПРБ. Същата се
води и съхранява от съдебен деловодител при РП-Панагюрище.
С Разпореждане РП № 017/01.03.2021 г. на административния
ръководител на РП-Пазарджик е регламентиран редът по приемането,
съхраняването, предаването и връщането на веществените
доказателства в РП – Пазарджик и териториалните отделения към нея.
Веществените доказателства в РП-Пазарджик и териториалните
отделения към нея се съхраняват в специални помещения, съобразно
правилата на чл.75 и следващите от ПАПРБ от определени съдебни
служители, съответно за РП-Пазарджик и за всяко териториално
отделение. На основание чл. 85, ал.2 от ПАПРБ и с Разпореждане РП №
018/02.03.2021 г. на административния ръководител на РП-Пазарджик и
териториалните отделения към нея са определени постоянни комисии за
унищожаване на веществените доказателства.
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Проверяващият екип установи, че описването, съхранението,
връщането и унищожаването на веществените доказателства за
проверявания период в районните прокуратури, респективно РППазарджик и ТО, се извършва в съответствие с разпоредбите на
действащия ПАПРБ.
Води се регистър на веществените доказателства - МПС.
10. Заповеди и разпореждания на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.
През 2020 г. районните прокуратури от Пазарджишки съдебен
район са осъществявали ръководно - контролната си дейност по
изготвени в началото на годината планове за работа по основните
надзори.
В цялостната си дейност са се ръководели от заповедите,
разпорежданията и указанията на по-горните по степен прокуратури –
ВКП, ВАП, АП, ОП, както и такива издадени от административните
ръководители за 2020 г.
Заповеди и разпореждания на административния ръководител
на РП-Пазарджик, по организация на дейността на РП-Пазарджик за
2020 г. – 44 бр., от които:
- по указание на главния прокурор - 24 брой;
- по собствена преценка – 20 брой.
Заповеди и разпореждания на административния ръководител
на РП-Пещера, по организация на дейността на РП-Пещера за 2020 г. –
59 бр., от които:
- по указание на главния прокурор - 31 брой;
- по собствена преценка – 28 брой.
Заповеди и разпореждания на административния ръководител
на РП-Панагюрище, по организация на дейността на РП-Панагюрище за
2020 г. – 50 бр., от които:
- по указание на главния прокурор - 30 брой;
- по собствена преценка – 20 брой.
През 2021 г. РП-Пазарджик, осъществява ръководно-контролната
си дейност по изготвен в началото на годината план за работа по
основните надзори.
В цялостната си дейност РП-Пазарджик се
ръководи от
заповедите, разпорежданията и указанията на по-горните по степен
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прокуратури – ВКП, ВАП, АП, ОП, както и такива издадени от
Районния прокурор за 2021 г. – 70 бр., от които:
- по указание на главния прокурор - 31 брой;
- по собствена преценка – 39 брой.
Издадените заповеди съдържат реквизитите и отговорят на
изискванията на чл.12 от Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-027/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
Главния прокурор на РБ.
11. Извършени проверки от горестоящите прокуратури или
други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката
прокурорска дейност.
На районните прокуратури от Пазарджишки съдебен район
през 2020 година са извършени ревизии и проверки, както следва:
- С Разпореждане ОП № 17/24.03.2017 г. на окръжния прокурор
при ОП-Пазарджик, са извършвани проверки за спазване на сроковете
за извършване на проверки и за произнасянето от прокурора по чл.145,
ал.2 ЗСВ. Проверките обхващат следните периоди: 01.10.2019 г. –
31.12.2019 г.; 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.; 01.04.2020 г. – 15.06.2020 г.;
16.06.2020 г. – 30.09.2020 г.
- В изпълнение на Заповед № 9/24.01.2020 г. на АП-Пловдив и
Разпореждане ОП №11/23.01.2020 г. на и.ф. административен
ръководител – окръжен прокурор на ОП-Пазарджик са извършени
проверки на районните прокуратури от региона, касаещи обвиняемите
лица с две и повече досъдебни производства.
- В изпълнение на Разпореждане ОП № 23/19.05.2020 г. на и.ф.
административен ръководител - окръжен прокурор - Пазарджик е
извършена проверка на районните прокуратури, относно спазване на
УСН, утвърдено със Заповед № ЛС-729/18.03.2014 г., изм. със Заповед
№РД-04-199/15.04.2015г., доп. със Заповед РД-04-382/21.07.2015г., отм.
със Заповед № РД-02-01/05.01.2021 г. на главния прокурор, в частта
относно изготвяне на мотивирани уведомления до АП-Пловдив по дела
водени за корупционни престъпления и образувани през 2019 г.
- В изпълнение на Заповед АП-19 от 05.03.2019 г. на апелативен
прокурор са извършени тематични проверки на районните прокуратури,
касаещи делата на производство и всички спрени срещу известен
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извършител, от образуването на които към 31.03.2020 г. и към
30.09.2020 г. е изтекъл срок над 3 години.
- В изпълнение на Разпореждане ОП № 21/24.04.2020 г. на и.ф.
окръжен прокурор - Пазарджик е извършена проверка на показателите,
включени в „Електронен регистър за срочността на разследването и
произнасянето от прокурор“ и конкретно по отношение на
неприключени досъдебни производства, над 5 г., над 4 г., над 3 г.
- В изпълнение на Заповед ОП № 30/12.08.2020 г. и Заповед ОП
№ 43/21.10.2020 г. са извършени тематични проверки на прекратените
досъдебни производства, с предмет наркотични вещества чл. 354ачл.354в НК, както и на прекратените досъдебни производства с предмет
наркотични вещества чл. 354а - чл.354в НК и прекратени на осн. чл. 9,
ал.2 от НК, за периода 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.
Прокурорите от районните прокуратури в Пазарджишки съдебен
район са запознавани с констатациите от изготвените доклади и са
предприети мерки за преодоляване на констатираните слабости.
На РП-Пазарджик през 2021 г. са извършени следните
проверки:
- В изпълнение на Разпореждане ОП № 17/24.03.2017 г. на
окръжния прокурор при ОП-Пазарджик, на РП-Пазарджик и
териториалните отделения към нея е извършена тематична проверка за
спазване на сроковете за извършване на проверки и за произнасянето от
прокурора по чл.145, ал.2 ЗСВ. Проверката обхваща периода от
01.10.2020 г. до 31.12.2020 г.
- В изпълнение на Заповед ОП №37/12.04.2021 г. на и.ф.
административен ръководител - окръжен прокурор при ОП-Пазарджик
и т.1 от Раздел I от Плана на ОП-Пазарджик, е извършена Комплексна
ревизия на ТО-Велинград към РП-Пазарджик за дейността през 2020
година на РП-Велинград. В изпълнение на препоръките от изготвения
доклад е разпоредена проверка на прокурор от ТО-Велинград при РП –
Пазарджик.
- Извършени са 2 проверки на показателите, включени в
„Електронен регистър за срочността на разследването и произнасянето
от прокурор“ и конкретно по отношение на неприключените досъдебни
производства, над 5 г., над 4 г., над 3 г. в РП-Пазарджик и
териториалните отделения към нея, в изпълнение на Разпореждане ОП
№ 21/24.04.2020 г. на и.ф. окръжен прокурор на ОП-Пазарджик, раздел
II от Плана.
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- В изпълнение на Заповед ОП №33/01.04.2021 г. на и.ф.
административен ръководител – окръжен прокурор на ОП-Пазарджик и
т.3 от Раздел II от Плана на ОП-Пазарджик, е извършена проверка в РППазарджик и териториалните отделения на спрените дела.
- В изпълнение на Заповеди АП №148/31.12.2020 г.; АП
№34/19.03.2021 г.; АП №98/30.09.2020 г. и АП №123/28.09.2021 г. на
АП-Пловдив и Разпореждане №505/2020 от 24.02.2021 г. на главния
прокурор, са извършени четири проверки на РП-Пазарджик, касаещи
обвиняемите лица с две и лица с три и повече досъдебни производства.
- В изпълнение на т.4 от Раздел ІІ от Плана на ОП-Пазарджик за
2021 г., Заповед АП № 31/2021 от 04.03.2021 г. на АП-Пловдив, са
извършени две проверки на РП-Пазарджик, касаещи делата на
производство и всички спрени срещу известен извършител, от
образуването на които към 30.06.2021 г. и към 31.12.2021 г. е изтекъл
срок над 3 години.
- В изпълнение на Заповед № АП 41/01.04.2021 г. на АП-Пловдив,
е извършена тематична проверка на РП-Пазарджик и териториалните
отделения към нея на върнатите от съда дела и оправдателните присъди
през 2020 г.
- В изпълнение на Заповед № АП 61/11.05.2021 г. на АП-Пловдив
и Заповед ОП №44/10.05.2021 г. на и.ф. административен ръководител –
окръжен прокурор на ОП-Пазарджик, е извършена проверка на РППазарджик и териториалните отделения към нея, относно спазване на
УСН, утвърдено със Заповед № ЛС-729/18.03.2014 г., изм. със Заповед
№ РД-04-199/15.04.2015г., доп. със Заповед РД-04-382/21.07.2015 г.,
отм. със Заповед № РД-02-01/05.01.2021 г. на главния прокурор, в
частта относно изготвяне на мотивирани уведомления до АП - Пловдив,
по дела водени за корупционни престъпления и образувани през 2020 г.
Прокурорите от РП-Пазарджик и териториалните отделения към
нея са запознавани с констатациите в изготвените доклади и са
предприети мерки за преодоляване на констатираните слабости.
12. Форми на обучение на магистратите и съдебните служители
от районните прокуратури на Пазарджишки съдебен регион (за 2020 г.)
и от РП-Пазарджик и ТО към нея – за 2021 г.:
През 2020 г., въпреки усложнената епидемична обстановка в
страната във връзка с COVID – 19, магистратите и съдебни служители
от районните прокуратури на Пазарджишки съдебен регион участват в
обучителни мероприятия и семинари, част от които са провеждани
дистанционно.
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Магистратите от районните прокуратури на Пазарджишки
съдебен регион през 2020 година, вземат участие в обучения на теми:
„Престъпления против интелектуалната собственост“, „Компютърни
престъпления“, „Престъпления извършени в условия на домашно
насилие. Мерки за защита от домашно насилие и наказателно правна
защита на пострадалия“ и „Разследване на автопроизшествия“.
Съдебните служители участват в семинарни и обучения,
организирани от НИП, на следните теми: „Управление на съдебната
администрация в ПРБ“, „Етично поведение на съдебния служител“,
„Въведение в работата на администрацията на ПРБ“ и
„Документооборот и деловодна дейност в ПРБ“.
И през 2021 г., въпреки епидемичната обстановка в страната,
продължава участието на магистрати и съдебни служители от региона в
обучителни мероприятия, част от които провеждани дистанционно.
Магистратите от РП-Пазарджик и териториалните отделения
към нея вземат участие в обучения на теми: „Разкриване на
компетентност за ефективно изпълнение на професионалните
задължения на магистратите“, „Автотехнически експертизи“. Вземат
участие в кръгла маса на тема: „Повишаване ефективността на
наказателните и административните производства за престъпления и
нарушения, засягащи средствата, предоставени от ЕСИФ“, „Трафик на
хора с цел трудова експлоатация – предизвикателства при
идентификацията, разследването и превенцията“, онлайн дискусионен
семинар на тема: „Трафик на хора: практики в разследването и
преследването на престъплението „трафик на хора“.
Съдебните служители участват в организирани семинарни на
теми: „Етично поведение на съдебния служител“, „Основания по ЗСВ за
прекратяване на трудовото правоотношение със съдебните служители
от администрацията на ПРБ“, „Дисциплинарни производства срещу
съдебни служители от администрацията на ПРБ“, „Работа с УИС -3“,
„Работа с текстове в съдебната система“ и „Документооборот и
деловодна дейност в ПРБ“.
В РП-Пазарджик се установи, че е създадена организация за
повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и
служителите, която е основополагаща за очакваното от тях
качествено изпълнение на законовите им правомощия. Съобразно
индивидуалните
потребности
и
интереси
се
предоставя
възможността на всеки магистрат и съдебен служител да участва в
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обучителни форми, организирани от ВСС, ВКП, НИП и други
институции.
ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението
на преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.
Въз основа на Справки № 2 за 2020 г. и 2021 г.:
За 2020 г.:
1. Общият брой на наблюдаваните преписки в:
1.1. РП-Пазарджик през 2020 г. е - 2861 бр., от които
новообразувани са - 2599 бр. преписки. Отчитат се 262 бр. преписки,
които са образувани в предходни периоди.
1.2. РП-Пещера през 2020 г. е 465 бр., от които новообразувани
са - 430 бр. преписки. Отчитат се 35 бр. преписки от предходни
периоди.
1.32. РП-Панагюрище през 2020 г. е 368 бр., от които
новообразувани са - 354 бр. преписки. Отчитат се 14 бр. преписки, от
предходни периоди.
За 2021 г.:
През 2021 г.5 общият брой на наблюдаваните в РП-Пазарджик и
ТО преписки е 4530 бр., от които 4014 бр. - новообразувани, а
образуваните през предходни периоди са – 516 бр.
2. Преписки, изпратени на органите на МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка:
2020 г.:
2.1. от РП-Пазарджик за 2020 г. са 1197 бр., като върнати след
извършена предварителна проверка са 79 бр. преписки;
2.2. от РП-Пещера за 2020 г. са 169 бр., като върнати след
извършена предварителна проверка са 154 бр. преписки;
2.3. от РП-Панагюрище за 2020 г. са 205 бр., като върнати след
извършена предварителна проверка са 193 бр. преписки.
2021 г.:
За 2021 г. от РП-Пазарджик и прилежащите ТО са изпратени
на органите на МВР или на друг специализиран орган за извършване на
предварителна проверка 1482 бр. преписки.
Върнати в прокуратурата след извършена предварителна
проверка са 1381 бр. преписки.
5

В този брой се включват и преписките на ТО към РП-Пазарджик
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3. Преписки, по които прокурорът лично е извършил
предварителна проверка:
2020 г.:
3.1. в РП-Пазарджик за 2020 г. са 28 бр. преписки;
3.2. в РП-Пещера за 2020 г. не се отчитат такива преписки;
3.3. от РП-Панагюрище за 2020 г. не се отчитат такива
преписки;
2021 г.:
Пред 2021 г. се отчитат общо 12 бр. преписки н РП-Пазарджик
и ТО, по които прокурорът лично е осъществил предварителната
проверка.
4. Преписки, по които предварителната проверка е
продължила:
4.1. до 2 месеца през 2020 г. в районните прокуратури:
4.1.1. РП-Пазарджик – 929 бр.
4.1.2. РП-Пещера – 134 бр.
4.1.3. РП-Панагюрище – 193 бр.
4.2. над срока по чл. 145, ал.2 от ЗСВ през 2020 г. в районните
прокуратури:
4.2.1. РП-Пазарджик – 186 бр.
4.2.2. РП-Пещера – не се отчитат
4.2.3. РП-Панагюрище – не се отчитат.
4.3. в срока по чл. 145, ал.2 от ЗСВ през 2021 г. в РППазарджик и ТО: - 1323 бр.
4.4. над срока по чл. 145, ал.2 от ЗСВ през 2021 г. в РППазарджик и ТО – 58 бр.
Като основна причина за наличието на неприключени в срока
преписки в Доклада на прокуратурата за 2021 г. се сочи неспазването на
определения от прокурора срок за извършване на проверка от страна на
служители на МВР - поради епидемичната обстановка, неточно и
непълно изпълнение на дадените указания, водещо до повторно
връщане, напускане на служители от МВР, необходимост от изчакване
на
документи,
справки,
невъзможност
да
се
установи
местонахождението на лица, от които следва да се снемат сведения или
обяснения, и др.
5. Решени преписки:
5.1. в едномесечния срок за произнасяне за 2020 г. от
районните прокуратури:
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РП-Пазарджик – 2780 бр.
РП-Пещера – 462 бр.
РП-Панагюрище – 357 бр.
5.2. след едномесечния срок за произнасяне за 2020 г. от
районните прокуратури:
РП-Пазарджик – 21 бр.
РП-Пещера – не се отчитат
РП-Панагюрище – не се отчитат.
5.3. в едномесечния срок за произнасяне за 2021 г. от РППазарджик и ТО: - 4344 бр.
5.4. извън едномесечния срок за произнасяне за 2021 г. от РППазарджик и ТО: - 13 бр.
6. Решени с постановления за отказ от образуване на
досъдебно производство:
В районните прокуратури за 2020 г.:
РП-Пазарджик:
- общо постановени откази 1711 бр.
- обжалвани - 54 бр.
- потвърдени – 44 бр.
- отменени – 10 бр.
- необжалвани 1657 бр.
РП Пазарджик

Общо откази

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Необжалвани

Албена Кузманова
Борис Петков

86

6

6

0

80

14
36

0
0

0
0

0
0

14
36

81

1

0

1

80

146

4

2

2

142

200

7

7

0

193

131

6

5

1

125

61

2

1

1

59

62

4

3

1

58

35

0

0

0

35

130

4

3

1

126

188

1

1

0

187

Борислав Панчов
Ваня Георгиева
Васка Наскова
Величка Христова
Георги Кацаров
Елена Попова
Красимира
Ипократова
Маргарита
Калоянова
Петя Ташкова
Пламен Пантов
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Радослав
Бакърджиев
Радослава
Каназирева
Румяна Петрова
Тихомир Гергов
Общо

122

5

3

2

117

63

0

0

0

63

191

10

9

1

181

165
1711

4
54

4
44

0
10

161
1657

РП-Пещера:
- общо постановени откази 258 бр.
- обжалвани - 18 бр.
- потвърдени - 15 бр.
- отменени – 3 бр.
- необжалвани - 240 бр.
РП-Пещера
Даниела
Петърнейчева
Татяна Щерева
Общо:

Общо откази

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Необжалвани

123

4

3

1

119

135

14

12

2

121

258

18

15

3

240

РП-Панагюрище:
- общо постановени откази 238 бр.
- обжалвани - 12 бр.
- потвърдени – 10 бр.
- отменени – 2 бр.
- необжалвани 226 бр.
РП-Панагюрище

Общо откази

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Необжалвани

Красимир Танев
Николай Топкаров
Борис Петков

28
142
54

1
6
4

1
5
4

0
1
0

27
136
50

7

0

0

0

7

7
238

1
12

0
10

1
2

6
226

Борислав Панчов
Георги Кацаров
Общо:

В РП-Пазарджик и ТО за 2021 г. преписките решени с
постановления за отказ от образуване на ДП са , както следва:
- общо постановени откази - 2418 бр.
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-

обжалвани - 122 бр.
потвърдени – 89 бр.
отменени – 33 бр.
необжалвани 2296 бр.

РП Пазарджик

Общо откази

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Необжалвани

Асен Василев прокурор в ТОВелинград
Асен Палавеев прокурор в ТОВелинград
Борис Петков
Борислав Панчов

182

9

7

2

173

174

5

5

0

169

132
124

10
4

8
4

2
0

122
120

Ваня Георгиева

149

4

3

1

145

Васка Наскова

87

9

5

4

78

Величка Христова

105

7

4

3

98

Георги Кацаров

96

10

4

6

86

Даниела
Петърнейчева прокурор в ТОПещера
Диана Илевска

89

5

5

0

84

37

37

Елена Малинова прокурор в ТОВелинград
Елена Попова

18

18

122

6

4

2

116

Емилия Балева прокурор в ТОВелинград
Златина Иванова

168

4

4

0

164

Маргарита
Калоянова
Николай Топкаров
- прокурор в ТОПанагюрище
Петя Ташкова

136

3

1

119

9

9

50

3

2

1
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Пламен Пантов

48

5

5

0

43

Пресиян Георгиев

2

Радослав
Бакърджиев
Радослава

83

51

73

51
2

133
110

2
2

2

0

81
73

50

Каназирева
Румяна Петрова

161

12

6

6

149

Татяна Щерева прокурор в ТОПещера
Тихомир Гергов

121

8

4

4

113

85

7

7

0

78

Цветана Бързинска
Общо

6
2418

6
122

89

33

2296

7.Образувани досъдебни производства:
7.1. Образуваните ДП в районните прокуратури през 2020 г.,
са както следва:
- РП-Пазарджик - 757 бр. ДП
- РП-Пещера - 72 бр.ДП
- РП-Панагюрище - 69 бр.ДП
РП Пазарджик
Албена Кузманова
Борис Петков
Борислав Панчов
Ваня Георгиева
Васка Наскова
Величка Христова
Георги Кацаров
Елена Попова
Красимира Ипократова
Маргарита Калоянова
Петя Ташкова
Пламен Пантов
Радослав Бакърджиев
Радослава Каназирева
Румяна Петрова
Тихомир Гергов
Общо:

Образувани досъдебни производства
14
6
16
38
71
69
73
23
24
5
87
91
44
47
81
68
757

РП-Пещера
Даниела Петърнейчева
Татяна Щерева
Общо за периода:

Образувани досъдебни производства
38
34
72

РП-Панагюрище
Красимир Танев
Николай Топкаров

Образувани досъдебни производства
22
30
51

Борис Петков
Борислав Панчов
Георги Кацаров
Общо за периода:

6
5
6
69

7.2. През 2021 г. в РП-Пазарджик са образувани 1243 бр. ДП,
и по прокурори както следва:
РП Пазарджик
Асен Василев - прокурор в ТО-Велинград
Асен Палавеев - прокурор в ТО-Велинград
Борис Петков
Борислав Панчов
Ваня Георгиева
Васка Наскова
Величка Христова
Георги Кацаров
Даниела Петърнейчева - прокурор в ТОПещера
Диана Илевска
Елена Малинова - прокурор в ТО-Велинград
Елена Попова
Емилия Балева - прокурор в ТО-Велинград
Златина Иванова
Маргарита Калоянова
Николай Топкаров - прокурор в ТОПанагюрище
Петя Ташкова
Пламен Пантов
Пресиян Георгиев
Радослав Бакърджиев
Радослава Каназирева
Румяна Петрова
Татяна Щерева - прокурор в ТО-Пещера
Тихомир Гергов
Цветана Бързинска
Общо

Образувани ДП
119
112
60
69
62
80
57
42
17
24
24
52
80
34
76
53
60
9
9
45
10
60
47
36
6
1243

8. Останали нерешени преписки в края на проверявания период:
8.1. за районните прокуратури в края на 2020 г.:
- РП-Пазарджик 60 бр.
- РП-Пещера - 3 бр.
- РП-Панагюрище - 11 бр.
За 2020 г. се отчита 1 бр. преписка по описа на РП-Пазарджик,
по която произнасянето е над едномесечния срок.
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8.2. През 2021 г. са останали нерешени към края на периода - 173
бр. преписки, като не се отчитат такива, по които произнасянето да е над
едномесечния срок.
Качеството на работа на прокурорите от РП-Пазарджик за
2021 г. се потвърждава от констатирания минимален процент на
отменените откази от общо постановените – 1,36%.
На случаен принцип са проверени преписки, приключили
през 2020 г. и 2021 г. с постановления за отказ от образуване на
досъдебно производство, както следва:
Пр.пр. № 6324/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор мл.прокурор Диана Илевска. Преписката е
образувана на 10.12.2021 г. по повод получени материали от РУМВР Пазарджик. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от 13.12.2021 г. С постановление от 15.12.2021 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано копие да
се изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик по реда на
чл. 213, ал.1 НПК. Няма данни за обжалване на същото.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Диана Илевска, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 4714/2021 г., пр.пр. № 5972/2021 г. по описа на
РП-Пазарджик.
Пр.пр. № 6113/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Пресиян Георгиев. Преписката е образувана
на 30.11.2021 г. по повод получени материали от РУ на МВР Септември. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от 01.12.2021 г. С постановление от 06.12.2021 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано препис да
се изпрати на началника на РУМВР-Септември за преценка за
реализиране на административно-наказателна отговорност. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик
по реда на чл. 213, ал.1 НПК. Няма данни за обжалване на същото.
Допълнително е проверена следната преписка на прокурор
Пресиян Георгиев, приключена с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 6191/2021 г. по описа на РП-Пазарджик.
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Пр.пр. № ТОА-00646/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ТОПанагюрище, (пр.пр. № 646/2020 г. по описа на РП – Панагюрище),
наблюдаващ прокурор Николай Топкаров. Преписката е образувана
на 02.10.2020 г. по повод получени материали от РУ на МВР Панагюрище. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от 05.10.2020 г. С постановление от 02.11.2020 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. На 02.02.2021 г. чрез ТО-Панагюрище
при РП-Пазарджик до ОП-Пазарджик е постъпило възражение срещу
постановлението. На 05.02.2021 г преписката, ведно с възражението, са
изпратени на ОП-Пазарджик. С постановление от 16.02.2021 г.
прокурор от ОП-Пазарджик е потвърдил постановлението на РППазарджик, ТО-Панагюрище.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Николай Топкаров, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 5326/2021 г., което постановление е обжалвано
и потвърдено; пр.пр. № 4545/2021 г.
Пр.пр. № 3332/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Борислав Панчов. Преписката е образувана
на 09.07.2020 г. по повод получени материали от РУ на МВР Панагюрище. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление от 15.07.2021 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано препис да
се изпрати на жалбоподателя. Указано е също, че постановлението
подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик по реда на чл. 213, ал.1
НПК. Същото е обжалвано на 09.08.2021 г., като на 13.08.2021 г.
материалите са изпратени на ОП-Пазарджик, която с постановление от
27.08.2021 г. потвърждава постановлението на РП-Пазарджик.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Борислав Панчов, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 2741/2020 г.; пр.пр. № 665/2021 г. по описа на
РП-Пазарджик.
Пр.пр. № 6359/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Цветана Бързинска. Преписката е образувана
на 13.12.2021 г. по повод получени материали от РУ на МВР Пазарджик. Към материалите е приложен протокол за избор на
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наблюдаващ прокурор от 13.12.2021 г. С постановление от 16.12.2021 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано препис да
се изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик по реда на
чл. 213, ал.1 НПК. Няма данни за обжалване на същото.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Цветана Бързинска, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 6148/2021 г.; пр.пр. № 6353/2021 г. – по описа
на РП-Пазарджик.
Пр.пр. № 3834/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Маргарита Калоянова. Преписката е
образувана на 04.12.2020 г. по повод получени материали от РУ на МВР
- Пазарджик. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от 08.12.2021 г. С постановление от 14.12.2021 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. На 27.05.2021 г. е получено писмо от
ОП-Пазарджик, с което изискват преписката по повод обжалването на
постановлението за отказ. На 28.05.2021 г. същата е изпратена. С
постановление от 02.06.2021 г. прокурор при ОП-Пазарджик оставя
жалбата без уважение като неоснователна.
Допълнително е проверена следната преписка на прокурор
Маргарита Калоянова, приключена с отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 3739/2020 г. по описа на РППазарджик.
Пр.пр. № 4250/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Борис Петков. Преписката е образувана на
25.08.2021 г. по повод получена жалба от Инициативен комитет „Да
спасим Септември“. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление от 27.08.2021 г.
е отказано образуването на ДП, поради факта, че се касае за
престъпления по чл. 350, ал.1 и чл. 253 НК. На 03.09.2021 г. преписката
е изпратена по компетентност на ОП-Пазарджик. На 07.10.2021 г. ОППазарджик отменя постановлението за отказ и дава указания, уведомява
жалбоподателя, материалите да се изпратят на РП-Пазарджик за
сведение и изпълнение. Указано е, че постановлението подлежи на
обжалване пред АП-Пловдив.
55

Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Борис Петков, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 3568/2020 г.; пр.пр. № 2107/2020 г. – по описа
на РП-Пазарджик.
Пр.пр. № 6169/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Златина Иванова. Преписката е образувана на
02.12.2021 г. по повод получени материали от РУ на МВР - Пазарджик.
Към материалите е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от същата дата. С постановление от 06.12.2021 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1,
т.1 НПК. Няма данни да е обжалвано постановлението.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Златина Иванова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 5664/2021 г.; пр.пр. № 3989/2020 г. по описа на
РП-Пазарджик.
Пр.пр. № 1708/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Даниела Петърнейчева. Преписката е
образувана на 13.04.2021 г. по повод получени материали от РУ на МВР
- Пещера. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление от същата дата
е възложена проверка и след връщане на проверката, след двукратно
удължаване на срока, с постановление от 19.07.2021 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1,
т.1 НПК. По повод обжалване, с постановление от 05.08.2021 г.
прокурор при ОП-Пазарджик потвърждава постановлението на РППазарджик. Постановлението е обжалвано пред АП-Пловдив, която с
постановление от 26.08.2021 г. потвърждава постановлението на ОППазарджик. С постановление от 28.09.2021 г. ВКП оставя без уважение
получен сигнал срещу постановлението на АП-Пловдив.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Даниела Петърнейчева, приключени с отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 796/2020 г., ТОП-00796/2020 г.;
пр.пр. № 1163/2019 г., ТОП-1163/2019 г., – по описа на РП-Пазарджик,
ТО-Пещера.
Пр.пр. № 4167/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ТОПещера, наблюдаващ прокурор Татяна Щерева. Преписката е
образувана на 19.08.2021 г. по повод получени материали от РУ на МВР
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- Пещера. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата. С постановление от 24.08.2021 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. Указано е, постановлението да се
изпрати на страните и на община Батак за предприемане на
необходимите мерки по ЗУТ. Указано е, че същото подлежи на
обжалване пред ОП-Пазарджик. След обжалване, с постановление от
14.09.2021
г.
прокурор
при
ОП-Пазарджик
потвърждава
постановлението за отказ на РП-Пазарджик, ТО-Пещера.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Татяна Щерева, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 2216/2021 г.; пр.пр. № ТОП-00980/2020 г. по
описа на РП-Пазарджик, (№ 980/2020 г. по описа на РП-Пещера).
Пр.пр. № 238/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Тихомир Гергов. Преписката е образувана на
21.01.2020 г. по повод получени материали от РУ на МВР - Пазарджик.
Към материалите е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от същата дата. С постановление от 24.01.2020 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1,
т.1 НПК. Указано е препис да се изпрати на страната, и че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик. Няма
данни същото да е обжалвано.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Тихомир Гергов, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 559/2020 г.; пр.пр. № 217/2021 г., обжалвано ОП-Пазарджик и АП-Пловдив, които потвърждават постановлението за
отказ.
Пр.пр. № 3568/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Радослав Бакърджиев. Преписката е
образувана на 20.07.2021 г. Към материалите е приложен протокол за
избор на наблюдаващ прокурор от 22.07.2021 г. С постановление от
26.07.2021 г. е възложено извършването на проверка на РУМВРПазарджик. На 22.10.2021 г. след извършване на проверката преписката
е получена обратно в РП-Пазарджик. С постановление от 02.11.2021 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. След обжалване (на 08.11.2021 г. е депозирана
жалбата, като на 10.11.2021 г. преписката ведно с жалбата са изпратени
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по компетентност), с постановление от 02.12.2021 г. на ОП-Пазарджик
обжалваното постановление е потвърдено.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Радослав Бакърджиев, приключени с отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 1932/2020 г.; пр.пр. № 1304/2021 г.
по описа на РП-Пазарджик.
Пр.пр. № ТОА-00089/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, №
89/2020 г. по описа на РП – Панагюрище, наблюдаващ прокурор
Красимир Танев. Преписката е образувана на 27.01.2020 г. по повод
получена жалба. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата. На 30.01.2020 г. е възложена
проверка, като материалите от проверката се върнати обратно в РППазарджик на 09.03.2020 г. С постановление от 14.04.2020 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. Указано е препис от постановлението се изпрати
на страната и че същото подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик.
Няма данни да е обжалвано постановлението.
Пр.пр. № 374/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Радослава Каназирева. Преписката е
образувана на 25.01.2021 г. по повод изпратени материали от РУМВР –
Пазарджик. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата. На 16.02.2021 г. е възложена
проверка на РУМВР-Пазарджик, като материалите от проверката се
върнати обратно в РП-Пазарджик на 15.03.2021 г. С постановление от
29.03.2021 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство
на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. Указано е препис от
постановлението се изпрати на страната и че подлежи на обжалване
пред ОП-Пазарджик. Няма данни постановлението да е обжалвано.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Радослава Каназирева, приключени с отказ от образуване на
досъдебно производство: пр.пр. № 407/2021 г.; пр.пр. № 436/2021 г.
Пр.пр. № 549/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Петя Ташкова. Преписката е образувана на
14.02.2020 г. по повод жалба. Към материалите е приложен протокол за
избор на наблюдаващ прокурор от 18.02.2020 г. На 06.03.2020 г. е
депозиран самоотвод от наблюдаващия прокурор, като с постановление
27.03.2020 г. е отказан самоотводът от ОП-Пазарджик. На 01.04.2020 г.
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е възложена проверка на РУМВР-Пазарджик, като материалите от
проверката се върнати обратно в РП-Пазарджик на 20.05.2020 г. С
постановление от 16.06.2020 г. е постановен отказ да се образува
досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. Указано е
препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, както и че
същото подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик. Няма данни да е
обжалвано постановлението.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Петя Ташкова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 2255/2021 г.
Пр.пр. № 395/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Пламен Пантов. Преписката е образувана на
03.02.2020 г. по повод изпратени материали от РУМВР-Пазарджик. Към
материалите е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
04.02.2020 г. С постановление от 10.02.2020 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК.
Указано е препис да се изпрати на жалбоподателя. Указано е също че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик. Няма
данни същото да е обжалвано.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Пламен Пантов, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 2630/2020 г.
Пр.пр. № 556/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Албена Кузманова. Преписката е образувана
на 17.02.2020 г. по повод изпратени материали от РУМВР-Пазарджик.
Към материалите е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 18.02.2020 г. С постановление от 20.02.2020 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1,
т.1 НПК. Указано е препис да се изпрати на жалбоподателя, както и че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик. Няма
данни същото да е обжалвано.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Албена Кузманова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 1009/2020 г.; пр.пр. № 4333/2019 г. по описа на
РП-Пазарджик.
Пр.пр. № 315/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Георги Кацаров. Преписката е образувана на
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22.01.2021 г. по повод получена жалба. Към материалите е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 25.01.2021 г. След
проверка, с постановление от 17.03.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК.
Указано е препис да се изпрати на жалбоподателя. Указано е също и че
подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик. След обжалване, с
постановление от 20.10.2021 г. на ОП-Пазарджик жалбата е оставена
без уважение. Указано е, препис да се изпрати на жалбоподателката и
че постановлението не подлежи на обжалване.
Допълнително е проверена следната преписка на прокурор
Георги Кацаров, приключена с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 546/2020 г.
Пр.пр. № 4529/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Елена Попова. Преписката е образувана на
10.09.2021 г. по повод изпратени материали от РУМВР-Пазарджик. Към
материалите е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
14.09.2021 г. С постановление от 17.09.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК.
Указано е препис да се изпрати на жалбоподателя и че постановлението
подлежи на обжалване пред ОП-Пазарджик. След обжалване (на
27.09.2021 г., като на следващия ден преписката ведно с жалбата са
изпратени на ОП-Пазарджик), с постановление от 02.11.2021 г. на ОППазарджик постановлението на РП-Пазарджик е потвърдено.
Допълнително е проверена следната преписка на прокурор Елена
Попова, приключена с отказ от образуване на досъдебно производство:
пр.пр. № 73/2020 г.
Пр.пр. № 2681/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Ваня Георгиева. Преписката е образувана на
17.08.2020 г. по повод изпратени материали от РУМВР-Пазарджик. Към
материалите по преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от 19.08.2021 г. С постановление от 25.08.2020 г.
е постановен отказ да се образува досъдебно производство на
основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. Указано е препис от постановлението
да се изпрати на жалбоподателя и че същото подлежи на обжалване
пред ОП-Пазарджик. Няма данни да е обжалвано постановлението.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Ваня Георгиева, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 3618/2020 г.; пр.пр. № 2381/2020 г.
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Пр.пр. № 1478/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Васка Наскова. Преписката е образувана на
20.05.2020 г. по повод изпратени материали от ОДМВР-Пазарджик.
Към материалите по преписката е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от 21.05.2021 г. С постановление от 22.05.2020 г.
е възложено извършването на проверка на РУМВР-Пазарджик. На
02.07.2020 г. след извършена проверка преписката е получена в РППазарджик с изпълнение указания. С постановление от 16.07.2020 г.
постановен отказ да се образува досъдебно производство на основание
чл. 24, ал.1, т.1 НПК. Няма данни да е обжалвано постановлението.
Допълнително е проверена следната преписка на прокурор Васка
Наскова, приключена с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. № 3186/2020 г. – постановлението за отказ от
образуване на досъдебно производство е обжалвано пред ОППазарджик и АП-Пловдив и е потвърдено от същите.
Пр.пр. № 107/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Румяна Петрова. Преписката е образувана на
09.01.2020 г. по повод жалба. Към материалите по преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата С
постановление от 14.01.2020 г. е възложено извършването на проверка
на РУМВР-Септември. След извършена проверка преписката е
получена в РП-Пазарджик с изпълнение указания. С постановление от
06.07.2020 г. постановен отказ да се образува досъдебно производство
на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК. Няма данни да е обжалвано
постановлението.
Допълнително е проверена следната преписка на прокурор
Румяна Петрова, приключена с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. 613/2021 г.
Пр.пр. № 3396/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Величка Христова. Преписката е образувана
на 13.07.2021 г. по повод жалба. Към материалите по преписката е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата.
С постановление от 19.07.2021 г. е възложено извършването на
проверка на РУМВР-Пазарджик. На 10.08.2021 г., след извършена
проверка, преписката е получена в РП-Пазарджик с изпълнени
указания. С постановление от 21.09.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК.
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На 11.10.2021 г. постановлението е обжалвано чрез РП-Пазарджик пред
ОП-Пазарджик. С постановление от 02.11.2021 г. прокурор при ОППазарджик потвърждава постановлението на РП-Пазарджик за отказ от
образуване на досъдебно производство.
Допълнително са проверени следните преписки на прокурор
Величка Христова, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство: пр.пр. 2660/2020 г.; пр.пр. № 2994/2020 г.
Проверяващият екип констатира следната добра практика по
повод произнасянията на прокурорите от РП-Пазарджик с
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство:
Преписките са добре окомплектовани,подредени и номерирани,
отбелязан е съответният номер на преписката по описа на
прокуратурата, наблюдаващия прокурор, датата на образуване,
датата на крайния акт на прокуратурата.
Наблюдателните материали по преписките са подредени
хронологично – от завеждането на получените материалите, респ. на
сигнала, до окончателния акт на прокурора.
Проверките на органите на МВР са възлагани в срок.
Преписи от актовете своевременно са изпращани на
заинтересованите страни.
При обжалване са администрирани и незабавно изпращани на
компетентната прокуратура.
По всички преписки е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор.
IІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в РП-Пазарджик, РП-Пещера, РППанагюрище за 2020 г. и за РП-Пазарджик и ТО – за 2021 г., на
основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.
1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП.6
1.1. За 2020 г.:
Общият брой на наблюдаваните ДП и БП в:
РП-Пазарджик през 2020 г. е - 2345 бр., от които
новообразувани са - 1460 бр. ДП и БП. Отчитат се 885 бр. наблюдавани
ДП и БП, които са образувани в предходни периоди.
6

Съгласно Справки № 3 за 2020 за РП-Пазарджик, РП-Панагюрище и РП-Пещера и за 2021 г. – за
РП-Пазарджик и прилежащите ТО.
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Наблюдаваните досъдебни производства са 2257 бр., от които
новообразувани са 1375 бр.
Наблюдаваните бързи производства за 2020 г. са общо 88 бр., от
които новообразувани са 85 бр.
Решени от прокурор през 2020 г. в РП-Пазарджик са общо 1545
бр. ДП и БП, от които 1458 – ДП, и 87 - БП.
Намиращи се за произнасяне при прокурор в края на годината са
42 ДП. Бързи производства не се отчитат .
РП-Пещера - през 2020 г. е - 459 бр., от които новообразувани
са - 208 бр. ДП и БП. Отчитат се 251 бр. наблюдавани производства,
които са образувани в предходни периоди.
Наблюдаваните досъдебни производства са 373 бр., от които
новообразувани са 124 бр.
Наблюдаваните бързи производства за 2020 г. са общо 86 бр., от
които 2 бр. са образувани в предходен период.
Решени от прокурор през 2020 г. в РП-Пещера са общо 416 бр.
ДП и БП, от които 369 – ДП, и 84 - БП.
Намиращи се за произнасяне при прокурор в края на годината са
2 ДП, като БП - не се отчитат .
РП-Панагюрище - през 2020 г. е - 369 бр., от които
новообразувани са - 237 бр. ДП и БП. Отчитат се 132 бр. наблюдавани
производства, които са образувани в предходни периоди.
Наблюдаваните досъдебни производства са 333 бр., от които
новообразувани са 202 бр.
Наблюдаваните бързи производства за 2020 г. са общо 36 бр., от
които 1 бр. са образувани в предходен период.
Решени от прокурор през 2020 г. в РП-Панагюрище са общо
323 бр. ДП и БП, от които 287– ДП, и 36 - БП.
Намиращи се за произнасяне при прокурор в края на годината са
7 ДП, като БП - не се отчитат.
1.2. За 2021 г.:
През 2021 г.7 общият брой на наблюдаваните в РП-Пазарджик и
ТО, ДП и БП е - 5483 бр., от които новообразувани са - 2342 бр. ДП и
БП. Отчитат се 3141 бр. наблюдавани ДП и БП, които са образувани в
предходни периоди.
7

В този брой се включват и ДП и БП на ТО към РП-Пазарджик
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Наблюдаваните досъдебни производства са 5280 бр., от които
новообразувани са 2145 бр.
Наблюдаваните бързи производства за 2021 г. са общо 203 бр.,
от които новообразувани са 197 бр.
Решени от прокурор през 2021 г. в РП-Пазарджик и
прилежащите ТО са общо 4215 бр. ДП и БП, от които 4012 – ДП, и
203 - БП.
Намиращи се за произнасяне при прокурор в края на годината са
108 ДП, БП - не се отчитат от РП-Пазарджик за 2021 г.
2. Наблюдавани бързи производства, по които:
през 2020 г.:
Наблюдавани бързи
производства, по
които:
разследването е
приключило в срока по
чл. 356, ал.5 от НПК
разследването е
приключило в срока по
чл. 357, ал.1, т.5 от
НПК
е постановено
разследването да се
извърши по общия ред

РППазарджик

РП-Пещера

РП-Панагюрище

68

11

65

19

36

6

173

37

35

2.1. в РП-Пазарджик и ТО през 2021 г.:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК –
149 бр.;
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК
– 54 броя;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 187
бр.
3. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал.2 от НПК.
3.1. през 2020 г.:
Действия на
прокурора на
основание чл.242,
ал.2 НПК
ДП, изпратени на
разследващия орган

РППазарджик

РП-Пещера

41
за отстраняване
на процесуални

2
(чл.242, ал.2 НПК)

РП-Панагюрище

0

64

ДП, по които
прокурорът е извършил
необходимите действия

нарушения
4

0

0

3.2. в РП-Пазарджик и ТО през 2021 г.:
- ДП, изпратени на разследващия орган – 57 бр., основания за
връщане – за отстраняване на процесуални нарушения
- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия –
29 броя.
4. Спрени наказателни производства.
4.1. през 2020 г. по проверявани прокуратури:
Прокуратура
РП-Пазарджик
РП-Пещера
РП-Панагюрище

Спрени
НИ
488
90
35

срещу Спрени
ИИ
8
0
0

срещу Общо
496
90
35

4.2. през 2021 г. в РП-Пазарджик и ТО общо спрени са 854
наказателни производства:
- спрени срещу НИ са 831 досъдебни производства;
- спрени срещу ИИ са 23 досъдебни производства.
5. Възобновени наказателни производства.
5.1. през 2020 г. по проверявани прокуратури:
Прокуратура
РП-Пазарджик
РП-Пещера
РП-Панагюрище

Спрени
НИ
103
34
6

срещу Спрени
ИИ
19
0
0

срещу Общо
122
34
6

5.2. през 2021 г. в РП-Пазарджик и ТО са възобновени общо
351 наказателни производства:
- възобновени спрени срещу НИ са 297 ДП;
- възобновени спрени срещу ИИ са 54 ДП.
5.3. Спрени наказателни производства на основание чл. 244,
ал.1, т.3 от НПК и възобновени в срока по чл. 244, ал.8 от НПК:
5.3.1. през 2020 г. в проверяваните прокуратури:
На основание справка вх. № 1847/2022 г. от 16.05.2022 г.
представена от проверявания орган, спрените на основание чл. 244,
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ал.1, т.3 от НПК наказателни производства в проверяваните
прокуратури са общо 39, от които в РП-Пазарджик – 20 бр, в РППещера – 18 бр. РП-Панагюрище – 1 бр.
От тях възобновени в срока в едногодишния срок – 13 бр. от РППазарджик и всички - 18 бр. – от РП-Пещера.
Извън срока по чл. 244, ал.8 от НПК са възобновени общо 8
бр. ДП ,както следва:
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№ на пр.
преписка
04298/2019

№ на ДП

Дата на
възобновяване
07.04.2022

Прокурор

Актуален статус на ДП към 09.05.2022
г.

57/2020

Дата на
спиране
23.11.2020

Борис Петков

03515/2019

1107/2019

24.02.2020

22.04.2021

Петя Ташкова

03865/2019

1304/2019

12.03.2020

21.04.2021

Пламен Пантов

02152/2020

689/2020

25.11.2020

10.03.2022

Радослава Каназирева

03520/2018

17/2019

05.10.2020

17.01.2022

Румяна Петрова

01078/2020

1240/2019

28.05.2020

09.06.2021

Тихомир Гергов

03331/2020

213/2020

18.11.2020

09.03.2022

Тихомир Гергов

ДП се намира при разследващия полицай с
неприключило разследване
02.12.2021 г. - спряно на осн. чл.244, ал.1,
т.2 от НПК
16.06.2021 г. - спряно на осн. чл.244, ал.1, т.2
от НПК
ДП се намира при разследващия полицай с
неприключило разследване
ДП се намира при разследващия полицай с
неприключило разследване
26.11.2021 г. - спряно на осн. чл.244, ал.1,
т.1 във връзка с чл.25, ал.1, т.2 от НПК
ДП се намира на доклад при наблюдаващия
прокурор Диана Илевска за произнасяне

ТОА-00799/2019

191/2019

4.3.2020

28.5.2021

Николай Топкаров

25.08.2021 г. - спряно на осн. чл.244, ал.1,
т.3 от НПК

5.3.2. през 2021 г. в РП-Пазарджик и ТО:
На основание справка, вх. № 1847/2022 г. от 16.05.2022 г.,
спрените на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК наказателни
производства в проверяваната прокуратура са общо 63, от които
възобновени в срок – 15 бр., а възобновени извън срока по чл. чл. 244,
ал.8 от НПК са 5 бр. ДП : от тях – 4 бр. на прокурори от ТО –
Велинград и 1 бр. – на прокурор от РП-Пазарджик.
В тази връзка следва да се отбележи, че в РП-Пазарджик е в сила
Разпореждане РП № 50/2017 г. от 21.09.2017 г., с което е въведено
задължението за конкретено определен съдебен служител периодично
да докладва, като изготвя и предоставя справки на наблюдаващите
прокурори за спрените досъдебни производства по чл.244, ал.1, т.3 от
НПК, които трябва да бъдат възобновени, съобразно изискванията на
чл. 244, ал. 8 от НПК. Предвид новата структура на РП-Пазарджик
след 2021 г. е препоръчително актуализиране на разпореждането.
Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани
спрени досъдебни производства през 2020 г. и 2021 г.:
Пр.пр. № 4387/2019 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
1374/2019 г. по описа на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Елена Попова. Досъдебното производство е образувано на
06.12.2019 г. с постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК за
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 03.02.2020 г.
ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. Указано е, препис
от постановлението да се изпрати на пострадалия. В постановлението е
посочена възможността за обжалването му в 7-дневен срок от
получаването, пред първоинстанционния съд. Дадени са указания, след
отпадане на причината да спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Попова: пр.пр. №
4040/2019 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 1317/2019 г. по описа на
РУМВР - Пазарджик; пр.пр. № 2302/2019 г. по описа на РП-Пазарджик,
ДП № 762/2019 г. по описа на РУМВР – Пазарджик;
Пр.пр. № 4255/2019 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
1344/2019 г. по описа на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ

прокурор Албена Кузманова. Прокурорската преписка е образувана
на 22.11.2019 г.
по повод изпратени материали от РУМВР –
Пазарджик. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
26.11.2019 г. Досъдебното производство е образувано с постановление
на 28.11.2019 г. за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На 16.01.2020 г.
ДП е получено с мнение за спиране. С постановление от 17.01.2020 г.
ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението
е посочена възможността за обжалването му в 7-дневен срок от
получаването
пред РС-Пазарджик. Указано е също, препис от
постановлението
да
се изпрати
на
пострадалата страна.
Постановлението ведно с делото да се изпратят на РУМВР-Пазарджик
за предприемане на ОИМ и издирване на извършителя, като след
отпадане на причината за спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Кузманова: пр.пр.
№ 1415/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 194/2020 г. по описа
на РУМВР - Септември; пр.пр. № 3166/2019 г. по описа на РППазарджик, ДП № 1036/2019 г. по описа на РУМВР – Пазарджик
(постановление за спиране от 21.01.2020 г. на основание чл. 244, ал.1,
т.1, вр. чл.25, ал.1, т.2 НПК; на 09.03.2020 г. – постановление за
възобновяване; на 31.03.2020 г. е внесен обвинителен акт в РСПазарджик; с протокол от 04.06.2020 г. е одобрено постигнато
споразумение).
Пр.пр. № 2220/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
566/2020 г. по описа на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Цветана Бързинска. Досъдебното производство е
образувано на 14.07.2020 г. с постановление на основание чл. 212, ал.1
НПК за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от
05.04.2021 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. На
12.08.2021 г. е получено предложение за възобновяване на ДП като
същото е възобновено на 13.08.2021 г. С постановление от 30.12.2021 г.
досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 НПК.
В постановлението е посочена възможността за обжалването му в 7дневен срок от получаването пред първоинстанционния съд. Указано е
също, препис от постановлението да се изпрати на страната. Указано е
да се извършат ОИМ като на всеки 3 месеца да се уведомява
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наблюдаващия прокурор, след отпадане на основанията за спирането
делото да се докладва за възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК.
По преписката не се установяват налични справки от органите на
МВР относно извършена работа по спряното досъдебното
производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Бързинска: пр.пр.
№ 363/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 541/2020 г. по описа
на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 1160/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
198/2021 г. по описа на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Пламен Пантов. Досъдебното производство е образувано на
10.03.2021 г. с на основание чл. 212, ал. 3 НПК за престъпление по чл.
216, ал.1 от НК. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор от 11.03.2021 г. ДП е получено в РП-Пазарджик на 03.06.2021
г. с мнение за спиране, като с постановление от 08.06.2021 г. ДП е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е
посочена възможността за обжалването му в 7-дневен срок от
получаването пред първоинстанционния съд. Указано е също препис от
постановлението да се изпрати на пострадалата. Делото е изпратено на
Началника на МВР – Пазарджик за продължаване на издирването
съгласно приложения план. Указано е да се осигури регулярно
провеждане на ОИМ с цел издирване на извършителя като на всеки 4
месеца РП-Пазарджик следва да бъде уведомявана писмено за
проведените мероприятия и постигнатите резултати. По преписката не
се установяват налични справки от органите на МВР относно
извършена работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Пантов: пр.пр. №
1297/2019 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 822/2019 г. по описа на
РУМВР - Пазарджик; пр.пр. № 2422/2020 г. по описа на РП-Пазарджик,
ДП № 721/2020 г. по описа на РУМВР – Пазарджик;
Пр.пр. № 2672/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
408/2020 г. по описа на РУ на МВР – Септември, наблюдаващ
прокурор Ваня Георгиева. Досъдебното производство е образувано на
15.09.2020 г. с постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК за
престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Получено е в прокуратурата с
мнение за спиране на 17.11.2020 г. С постановление от същата дата ДП
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е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е
посочена възможността за обжалването му в 7-дневен срок от
получаването пред първоинстанционния съд. Указано е също препис от
постановлението да се изпрати на пострадалия; да се изпрати на
началника на РУМВР за продължаване издирването на извършителя
като при отпадане на причината да спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК; на всеки 4 месеца да се
докладва за извършените ОИМ. По преписката не се установяват
налични справки от органите на МВР относно извършена работа по
спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Георгиева: пр.пр.
№ 3446/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 581/2021 г. по описа
на РУМВР - Пазарджик; пр.пр. № 2244/2020 г. по описа на РППазарджик, ДП № 779/2020 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 908/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
114/2020 г. по описа на РУ на МВР – Септември наблюдаващ
прокурор Тихомир Гергов. Преписката е образувана на 19.03.2020 г.
по повод получена преписка от РУМВР-Септември. Приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 20.03.2020 г.
Досъдебното производство е образувано на 25.03.2020 г. с
постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК за престъпление по чл.
194, ал.1 от НК. ДП е получено в прокуратурата с мнение за спиране на
26.05.2020 г. С постановление от 28.05.2020 г. ДП е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е посочена
възможността за обжалването му в 7-дневен срок от получаването пред
първоинстанционния съд. Указано е също препис от постановлението
да се изпрати на пострадалата; да се изпрати на разследващия за
продължаване издирването на извършителя като при отпадане на
причината да спирането делото да се докладва за възобновяване на
основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се установяват
налични справки от органите на МВР относно извършена работа по
спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Гергов: пр.пр. №
27/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 25/2021 г. по описа на
РУМВР – Пазарджик.
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Пр.пр. № 4640/2019 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
68/2020 г. по описа на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Георги Кацаров. Досъдебното производство е образувано на
23.01.2020 г. с постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК за
престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Получено е в прокуратурата с
мнение за спиране на 12.03.2020 г. С постановление от 10.04.2020 г. ДП
е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е
посочена възможността за обжалването му в 7-дневен срок от
получаването
пред първоинстанционния съд, като препис от
постановлението да се изпрати на пострадалата. Да се изпрати на
органите на МВР за продължаване издирването на извършителя като
при отпадане на причината да спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Кацаров: пр.пр.
№ 3123/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 927/2020 г. по описа
на РУМВР - Пазарджик; пр.пр. № 195/2020 г. по описа на РППазарджик, ДП № 38/2020 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 4473/2019 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
300/2019 г. по описа на ОДМВР – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Петя Ташкова. Досъдебното производство е образувано на
18.12.2019 г. с постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК за
престъпление по чл. 316, вр. чл. 309 НК от НК. Получено с мнение за
спиране на 19.02.2020 г. С постановление от 06.03.2020 г. ДП е спряно
на основание чл. 244, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е посочена
възможността за обжалването му в 7-дневен срок от получаването пред
първоинстанционния съд, като препис от постановлението да се
изпрати на страната. Да се изпрати на органите на МВР за
продължаване издирването на извършителя като при отпадане на
причината да спирането делото да се докладва за възобновяване на
основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се установяват
налични справки от органите на МВР относно извършена работа по
спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Ташкова: пр.пр.
№ 1117/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 195/2020 г. по описа
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на РУМВР - Септември; пр.пр. № 3840/2021 г. по описа на РППазарджик, ДП № 683/2021 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № ТОА-00037/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, (№
37/2020 г. по описа на РП – Панагюрище), ДП № 268/2019 г. по
описа на РУ на МВР – Панагюрище, наблюдаващ прокурор
Красимир Танев. Досъдебното производство е образувано на
13.02.2020 г. с постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК за
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. ДП е получено с мнение за
спиране на 13.04.2020 г. С постановление от 28.04.2020 г. ДП е спряно
на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е посочена
възможността за обжалването му в 7-дневен срок от получаването пред
първоинстанционния съд – РС-Панагюрище. Указано е също препис от
постановлението да се изпрати на потърпевшия. Да се изпълнят
мерките в плана за ОИМ, като на всеки 4 месеца да се докладва като
при отпадане на причината да спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Танев: пр.пр. №
ТОА-00670/2019 г. по описа на РП-Пазарджик (пр.пр. № 670/2019 г. по
описа на РП-Панагюрище), ДП № 226/2019 г. по описа на РУМВР Панагюрище; пр.пр. № ТОА-00579/2019 г. по описа на РП-Пазарджик
(пр.пр. № 579/2019 г. по описа на РП-Панагюрище), ДП № 177/2019 г.
по описа на РУМВР – Панагюрище.
Пр.пр. № ТОП-00427/2020 г. по описа на РП-Пазарджик (№
427/2020 г. по описа на РП – Пещера), ДП № 114/2020 г. по описа на
РУ на МВР – Пещера, наблюдаващ прокурор Татяна Щерева.
Досъдебното производство е образувано на 05.05.2020 г. по реда на чл.
212, ал.3 НПК за престъпление по чл. 195, вр. чл. 194 от НК. ДП е
получено с мнение за спиране на 07.07.2020 г. С постановление от
07.07.2020 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. В
постановлението е посочена възможността за обжалването му в 7дневен срок от получаването пред първоинстанционния съд – РСПещера. Указано е също препис от постановлението да се изпрати на
страната. Да се изпрати на РУМВР - Пещера за продължаване на
издирването на автора на деянието. По преписката не се установяват
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налични справки от органите на МВР относно извършена работа по
спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Щерева: пр.пр.
№ 3776/2021 г.. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 176/2021 г. по описа
на РУМВР – Пещера; пр.пр. № ТОП-00193/2020 г. по описа на РППазарджик (пр.пр. № 193/2020 г. по описа на РП-Пещера), ДП №
39/2020 г. по описа на РУМВР – Пещера.
Пр.пр. № ТОП-00209/2020 г. по описа на РП-Пазарджик
(пр.пр. № 209/2020 г. по описа на РП – Пещера), ДП № 45/2020 г. по
описа на РУМВР-Пещера, наблюдаващ прокурор Даниела
Петърнейчева. Досъдебното производство е образувано на 20.05.2020
г. с постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК за престъпление по
чл. 216, ал. 1 от НК. Получено с мнение за спиране на 31.08.2020 г. С
постановление от 31.08.2020 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т. 2 от НПК. В постановлението е посочена възможността за
обжалването му в 7-дневен срок от получаването
пред
първоинстанционния съд – РС – Пещера. Указано е също препис от
постановлението да се изпрати на страната. Да се изпрати на органите
на МВР за продължаване издирването на извършителя като при
отпадане на причината да спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. На всеки 4 месеца да се
изготвя справка за извършените ОИМ. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Петърнейчева:
пр.пр. № ТОП-00258/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, (пр.пр. №
258/2020 г. по описа на РП-Пещера), ДП № 57/2020 г. по описа на
РУМВР - Пещера; пр.пр. № ТОП-01096/2020 г. по описа на РППазарджик, (пр.пр. № 1096/2020 г. по описа на РП-Пещера), ДП №
309/2020 г. по описа на РУМВР – Пещера.
Пр.пр. № 4500/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
751/2021 г. по описа на РУМВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Златина Иванова. Досъдебното производство е образувано на
09.09.2021 г. на основание чл. 212, ал.2 НПК за престъпление по чл.
325б, ал.1 от НК. Протокол за избор от 10.09.2021 г. Получено с мнение
за спиране на 22.10.2021 г. С постановление от 28.10.2021 г. ДП е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е
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посочена възможността за обжалването му в 7-дневен срок от
получаването пред първоинстанционния съд. Да се изпрати на органите
на МВР за продължаване издирването на извършителя като при
отпадане на причината да спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. На всеки 4 месеца да се
докладва за резултатите от ОИМ. По преписката не се установяват
налични справки от органите на МВР относно извършена работа по
спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Иванова: пр.пр.
№ 4709/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 773/2021 г. по описа
на РУМВР - Пазарджик; пр.пр. № 2248/2021 г. по описа на РППазарджик, ДП № 461/2021 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 4897/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
828/2021 г. по описа на РУМВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Диана Илевска. Досъдебното производство е образувано на 04.10.2021
г. на основание чл. 212, ал.2 НПК за престъпление по чл. 194, ал.1 от
НК. Получено с мнение за спиране на 01.12.2021 г. С постановление от
03.12.2021 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В
постановлението е посочена възможността за обжалването му в 7дневен срок от получаването пред първоинстанционния съд. Да се
изпрати на пострадалата и на органите на МВР за продължаване
издирването на извършителя; да се извършат ОИМ съгласно одобрения
план; да се докладва ежемесечно за резултатите, като при отпадане на
причината да спирането делото да се докладва за възобновяване на
основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се установяват
налични справки от органите на МВР относно извършена работа по
спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Илевска: пр.пр.
№ 5276/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 884/2021 г. по описа
на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 1426/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
579/2021 г. по описа на РУМВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Маргарита Калоянова. Преписката е образувана на 25.03.2021 г. по
повод жалба. Приложен е протокол за избор от 26.03.2021 г. С
постановление от 05.04.2021 г. е възложена проверка. На 24.06.2021 г.
преписката е получена в РП-Пазарджик с изпълнени указания.
75

Досъдебното производство е образувано на основание чл. 212, ал.2
НПК на 30.06.2021 г. за престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Получено
е с мнение за спиране на 26.08.2021 г. в прокуратурата. С
постановление от 31.08.2021 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т.2 от НПК. Указано е да се изпрати на ощетеното ЮЛ и на органите на
МВР за продължаване издирването на извършителя; да се извършат
ОИМ съгласно одобрения план, да се докладва ежемесечно за
резултатите, като при отпадане на причината да спирането делото да се
докладва за възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По
преписката не се установяват налични справки от органите на МВР
относно извършена работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Калоянова:
пр.пр. № 960/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 253/2021 г. по
описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 3433/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
434/2020 г. по описа на РУМВР – Септември, наблюдаващ прокурор
Борис Петков. Досъдебното производство е образувано на 22.10.2020
г. на основание чл. 212, ал.2 НПК за престъпление по чл. 280, ал.2 от
НК. Получено в прокуратурата с мнение за спиране на 23.02.2021 г. С
постановление от 24.02.2021 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т.2 от НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на
адресатите и ,че подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК. Да
се изпрати на РУМВР-Септември за продължаване издирването на
извършителя, като при отпадане на причината да спирането делото да
се докладва за възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По
преписката не се установяват налични справки от органите на МВР
относно извършена работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Петков.: пр.пр.
№ 2672/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 178/2021 г. по описа
на ОДМВР – Пазарджик; пр.пр. № 3565/2020 г. по описа на РППазарджик, ДП № 148/2021 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 4027/2019 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
1422/2019 г. по описа на РУМВР – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Васка Наскова. Преписката е образувана на 06.11.2019 г. по
повод жалба. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от
07.11.2019 г. С постановление от 11.11.2019 г. е възложена проверка.
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Досъдебното производство е образувано на основание чл. 212, ал.2
НПК на 12.12.2019 г. за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Същото е
получено в прокуратурата с мнение за спиране на 12.06.2020 г. С
постановление от 24.06.2020 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т.2 от НПК. Указано е: да се изпрати на пострадалата и подлежи на
обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК; задължават се органите на
РУМВР -Пазарджик да извършат необходимите ОИМ по издирването
на извършителя, като на всеки 4 месеца да изготвят писмена справка за
резултатите, като при отпадане на причината да спирането делото да се
докладва за възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По
преписката не се установяват налични справки относно извършена
работа от органите на МВР по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Наскова: пр.пр.
№ 2962/2019 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 1191/2020 г. по описа
на РУМВР – Пазарджик; пр.пр. № 3313/2020 г. по описа на РППазарджик, ДП № 877/2020 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 2650/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
730/2020 г. по описа на РУМВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Борислав Панчов. Досъдебното производство е образувано на
20.08.2020 г. на основание чл. 212, ал.2 НПК за престъпление по чл.
131 от НК. Получено в прокуратурата с мнение за спиране на 28.09.2020
г. С постановление от 01.10.2020 г. ДП е спряно на основание чл. 244,
ал.1, т. 2 от НПК. Да се изпрати на пострадалия и подлежи на
обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК. Изпратено е на РУМВР –
Пазарджик с оглед извършване на необходимите ОИМ по издирването
на извършителя, като на всеки 4 месеца да се докладва за резултатите,
като при отпадане на причината да спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Панчов: пр.пр.
№ 3143/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 831/2020 г. по описа
на РУМВР – Пазарджик; пр.пр. № 3900/2020 г. по описа на РППазарджик, ДП № 1025/2020 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 842/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
62/2021 г. по описа на РУМВР – Септември, наблюдаващ прокурор
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Радослава Каназирева. (след командироването й в СРП, за
наблюдаващ е определен прокурор от ТО-Велинград). Досъдебното
производство е образувано с постановление на 04.03.2021 г. за
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Получено в прокуратурата с
мнение за спиране на 06.07.2021 г. С постановление от 21.07.2021 г. на
прокурор Каназирева ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от
НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на страната и
че същото подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК.
Изпратено е на РУМВР- Пазарджик за извършване на необходимите
ОИМ по издирването на извършителя, като на всеки 4 месеца да се
докладва за резултатите, при отпадане на причината за спирането
делото да се докладва за възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК.
По преписката не се установяват налични справки от органите на
МВР относно извършена работа по спряното досъдебното
производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Каназирева:
пр.пр. № 4357/2019 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 1266/2019 г. по
описа на РУМВР – Пазарджик; пр.пр. № 581/2021 г. по описа на РППазарджик, ДП № 95/2021 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № 4033/2019 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
1307/2019 г. по описа на РУМВР – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Радослав Бакърджиев. Досъдебното производство е
образувано с постановление на 08.11.2019 г. за престъпление по чл.
207, ал.1 от НК. Получено е в прокуратурата с мнение за спиране на
10.01.2020 г. С постановление от 14.01.2020 г. ДП е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. Указано в постановлението за
спиране е препис да се изпрати на страната и че подлежи на обжалване
по реда на чл. 244, ал.5 НПК. Изпратено е на РУМВР - Пазарджик за
извършване на необходимите ОИМ по издирването на извършителя,
като при отпадане на причината за спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство. Към материалите е
приложено е известие за доставка.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Бакърджиев:
пр.пр. № 203/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 36/2020 г. по
описа на РУМВР – Пазарджик; пр.пр. № 3438/2019 г. по описа на РП78

Пазарджик, ДП № 365/2019 г. по описа на РУМВР – Септември, след
спирането делото е възобновено и решено със споразумение.
Пр.пр. № 4540/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
880/2021 г. по описа на РУМВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Румяна Петрова. Досъдебното производство е образувано с
постановление на 15.10.2021 г. за престъпление по чл. 216 от НК.
Получено е в прокуратурата с мнение за спиране на 16.11.2021 г. С
постановление от 18.11.2021 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т. 2 от НПК. В постановлението за спиране е указано, препис да се
изпрати на страната и че същото подлежи на обжалване по реда на чл.
244, ал.5 НПК. Изпратено е и на РУМВР - Пазарджик за разследване
като при отпадане на причината за спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Петрова: пр.пр.
№ 130/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 3/2021 г. по описа на
РУМВР – Септември; пр.пр. № 2494/2019 г. по описа на РП-Пазарджик,
ДП № 1377/2019 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
Пр.пр. № ТОА-№№729/2020 г. по описа на РП-Пазарджик,
(пр.пр. № 729/2020 г. по описа на РП – Панагюрище), ДП № 242/2020
г. по описа на РУМВР – Панагюрище, наблюдаващ прокурор
Николай Топкаров. Досъдебното производство е образувано на
08.12.2020 г. с постановление за престъпление по чл. 216, ал.1 от НК.
Получено e в прокуратурата с мнение за спиране на 15.02.2021 г. С
постановление от 15.03.2021 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т. 2 от НПК. В постановлението е указано да се изпрати на адресатите и
че същото подлежи на обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК.
Изпратено е на РУМВР за разследване с указание, наблюдаващият
прокурор да се уведомява за резултатите от издирването, а при
отпадане на причината да спирането делото да се докладва за
възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК. По преписката не се
установяват налични справки от органите на МВР относно извършена
работа по спряното досъдебното производство. С писмо от 06.04.2021 г.
ОП-Пазарджик изисква спряното ДП по повод жалба за изпращане по
компетентност на РС-Панагюрище. С определение № 1/22.04.2021 г. на
РС-Панагюрище по ЧНД № 0092/21 г. съдът отменя постановлението на
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ТО-Панагюрище към РП-Пазарджик за спиране на наказателното
производство. С постановление на наблюдаващия прокурор от
28.04.2021 г. делото е изпратено на РУМВР - Панагюрище за
продължаване на разследването. На 29.06.2021 г. ДП е получено с
мнение за спиране. С постановление от 29.07.2021 г. досъдебното
производство е спряно.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Топкаров: пр.пр.
№ 121/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 5/2021 г. по описа на
РУМВР – Панагюрище; пр.пр. № ТОА-00688/2020 г. по описа на РППазарджик, (пр.пр. № 688/2020 г. по описа на РП-Панагюрище), ДП №
223/2020 г. по описа на РУМВР – Панагюрище.
Пр.пр. № 2961/2019 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
385/2019 г. по описа на РУМВР – Септември, наблюдаващ прокурор
Величка Христова. Досъдебното производство е образувано с
постановление на 02.10.2019 г. за престъпление по чл. 131 от НК.
Получено е в прокуратурата с мнение за спиране на 06.10.2020 г. С
постановление от 08.10.2020 г. досъдебното производство е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. Същото е възобновено с
постановление от 26.10.2020 г. На 29.12.2020 г. делото е получено
отново с мнение за спиране. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2
от НПК с постановление от 26.01.2021 г. Указано в постановлението за
спиране е препис да се изпрати на страната и че същото подлежи на
обжалване по реда на чл. 244, ал.5 НПК. Изпратено е на РУМВР Септември за разследване като при отпадане на причината да спирането
делото да се докладва за възобновяване на основание чл. 245, ал.2 НПК.
Дадени са конкретни указания, през период от 3 месеца да се изготвя
справка относно проведените оперативно-издирвателни мероприятия и
постигнатите резултати, копие от която да се изпраща на наблюдаващия
прокурор за сведение. По преписката не се установяват налични
справки от РУМВР - Септември относно извършена работа по
спряното досъдебното производство.
Допълнително са проверени следните спрени досъдебни
производства по описа на РП-Пазарджик на прокурор Христова: пр.пр.
№ 2424/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 338/2020 г. по описа
на РУМВР – Септември; пр.пр. № 2264/2018 г. по описа на РППазарджик, ДП № 1436/2018 г. по описа на РУМВР – Пазарджик.
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Произнасянията на прокурорите от РП-Пещера, РППанагюрище и РП-Пазарджик – за 2020 г., както и от РП-Пазарджик
и прилежащите ТО – за 2021 г., по спрените досъдебни производства
са обосновани, мотивирани и в срок.
Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от
постановлението за спиране е изпращано на същите и им е указвана
възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от
получаването му пред съответния районен съд – РС-Пазарджик, РСПещера или РС-Панагюрище.
Наблюдаващите прокурори дават конкретни указания до
разследващите органи и органите на МВР за извършване на
необходимите ПСД и ОИМ за установяване на извършителя. В
постановленията за спиране е разпоредено периодично да се докладват
резултатите от ОИМ.
Материалите са подредени хронологично, окомплектовани са и
се прилагат обратни разписки, удостоверяващи връчването на препис
от постановлението за спиране.
Въз основа на гореизложеното се констатира, че е създадена
организация от страна на административния ръководител за реално
изпълнение на препоръките, дадени в актовете с резултатите от
предходните КПП на проверяваните прокуратури, а именно
наблюдаващите прокурори да дават указания на органите на МВР за
издирване на извършителя и периодично уведомяване на
прокуратурата, в определен срок - на всеки три или четири месеца, за
проведените ОИМ и постигнатите резултати.
Към материалите обаче не са налични справки от органите
на МВР за резултатите от работата по спрените дела.
В хода на проверката се установи, че през 2021 г. (след
преструктурирането на районните прокуратури, като ТО на РППазарджик) е налице подобрение в работата относно спазване срока
по чл. 244, ал.8 от НПК за възобновяване на спрените на основание чл.
244, ал.1, т.3 НПК досъдебни производства.
С оглед осъществяване на регулярен контрол върху спрените на
това основание ДП, е необходимо изготвянето на актуално
разпореждане на административния ръководител предвид новата
структура на РП – Пазарджик.
6. Прекратени наказателни производства
6.1. През 2020 г. по прокуратури:
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Водени срещу
известен
извършител

Водени срещу
неизвестен
извършител

Общо

Отменени
постановле
ния

Общо

Отменени
постанов
ления

РП-Пазарджик
Албена Кузманова

2

29

1

0

0

0

2

Прекратени,
поради
изтекла
давност /бр.
им е включен
ив
предишните
колони/
0

Борис Петков

0

3

0

0

0

0

0

1

Борислав Панчов
Ваня Георгиева
Васка Наскова
Величка Христова
Георги Кацаров
Елена Попова
Красимира
Ипократова
Маргарита Калоянова
Петя Ташкова
Пламен Пантов
Радослав Бакърджиев

2
1
2
10
8
0
3

5
11
60
68
58
20
9

0
0
0
5
2
1
0

0
0
0
5
1
0
0

1
0
1
3
1
0
0

0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
2
3
0
0

2
4
11
11
8
0
0

0
9
4
4

4
89
54
29

0
2
3
0

0
1
2
0

0
2
1
2

0
1
1
0

0
0
0
0

2
14
13
6

Радослава Каназирева
Румяна Петрова
Тихомир Гергов
Общо
РП-Пещера
Даниела
Петърнейчева
Татяна Щерева

0
8
3
56

17
68
50
574

0
0
3
17

0
0
2
11

0
3
1
15

0
1
1
6

0
1
0
8

4
14
7
97

0

94

1

1

0

0

1

56

0

147

2

2

0

0

0

102

Общо :
РП-Панагюрище
Красимир Танев

0

241

3

3

0

0

1

158

3

9

1

0

2

2

0

32

Прокурор

Прекратени наказателни
производства

Обжалвани пред съда

Обжалвани пред погорестоящите
прокуратури

Служебно
отменени
постановле
ния

Николай Топкаров

0

89

3

1

2

1

0

55

Борис Петков

1

42

0

0

1

0

0

7

Борислав Панчов

1

6

0

0

0

0

0

0

Георги Кацаров

4

1

0

0

0

0

0

0

Общо :

9

196

4

1

5

3

0

94

Прекратени през 2020 г. ДП в отделните проверявани прокуратури в зависимост от основанията:
Прекратени ДП:
на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от
НПК
на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК
на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от
НПК

РП-Пазарджик
436

РП-Пещера
68

РП-Панагюрище
84

26
0

1
0

0
0

Протести през 2020 г. срещу определенията на съда, с които са отменени постановленията за
прекратяване:
Прокурор
РП-Пазарджик
Елена Попова
Петя Ташкова
Общо:

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване
Общо
Уважени
Неуважени
1
2
3

1
1
2

0
1
1

Даниела Петърнейчева

0

0

0

Татяна Щерева

2

0

2

РП-Пещера

83

Общо:

2

0

2

РП-Панагюрище - няма

6.2. През 2021 г. в РП-Пазарджик и прилежащи ТО са прекратени общо 2593 наказателни
производства и по прокурори както е отразено в таблицата:
Прокурор

Асен Василев прокурор в ТОВелинград
Асен Палавеев прокурор в ТОВелинград
Борис Петков
Борислав Панчов
Ваня Георгиева
Васка Наскова
Величка Христова
Георги Кацаров
Даниела
Петърнейчева прокурор в ТОПещера

Прекратени наказателни
производства

Обжалвани пред съда

Водени срещу
известен
извършител
17

Водени срещу
неизвестен
извършител
154

Общо

2

Отменени
постановлен
ия
2

21

210

4

4

3
3
3
1
7
3

114
129
97
130
105
124
53

1
2

1

1
1
2

Обжалвани пред
горестоящите
прокуратури

Общо

Прекратени,
поради
изтекла
давност /бр.
им е включен
ив
предишните
колони/

Отменени
постановле
ния

2

111

113

1

1
2

Служебно
отменени
постановле
ния

1

1

71
95
63
97
58
72
29

84

Диана Илевска
Елена Малинова прокурор в ТОВелинград
Елена Попова
Емилия Балева прокурор в ТОВелинград
Златина Иванова
Маргарита Калоянова
Николай Топкаров прокурор в ТОПанагюрище
Петя Ташкова
Пламен Пантов
Пресиян Георгиев
Радослав Бакърджиев
Радослава Каназирева
Румяна Петрова
Татяна Щерева прокурор в ТОПещера
Тихомир Гергов
Цветана Бързинска
Общо

13
23

1

1

6

110
108

5

4

5

17
113
252

1
1

1
4
1

1
78

94
70
2
102
62
135
176

118
4
2515

9
19

1

12
80
203

1

1
1
1
2

1

1
1

1

1

1
25

16

7

74
25

2

2

58
43
1
70
41
100
143

78
3
1668

Прекратени ДП през 2021 г. в РП-Пазарджик и прилежащите ТО на различни основания:
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – 729 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК – 58 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК – 1 бр.
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През 2021 г. от прокурорите от РП-Пазарджик и прилежащите ТО
са подадени общо 6 бр. протести срещу определенията на съда, с които
са отменени постановления за прекратяване, както следва – 5 бр. от
прокурори от ТО-Велинград и 1 бр. – от прокурор при РП-Пазарджик.
От тях уважени 1 бр., а неуважени са 3 бр. протести.
В РП-Пазарджик се констатира, че през 2021 г. пред съда са
обжалвани 25 от общо 2593 постановления за прекратяване на
наказателните производства, което в относителна стойност
представлява 0.96 %. От тях отменени са 16 постановления, или 0,6%
от всички постановления за прекратяване на наказателни
производства през 2021 г.
Анализът на представената от РП-Пазарджик информация
обуславя извод за добра работа на прокурорите при прекратяване на
наказателното производство.
На случаен принцип са проверени следните досъдебни
производства, прекратени през 2020 г. и 2021 г.:
Пр. пр. № 3172/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
185/2021 г. на РУ на МВР – Септември, наблюдаващ прокурор
Цветана Бързинска. Досъдебното производство е получено в
прокуратурата на 10.12.2021г. със заключително мнение за
прекратяване. С постановление от 17.12.2021 г.
наказателното
производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,
ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано препис от същото да се
изпрати на страните, както и че постановлението подлежи на обжалване
в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Пазарджик на основание
чл. 243, ал. 4 НПК. Няма данни постановлението да е обжалвано.
Приложени са обратни разписки.
Пр. пр. № 3865/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
1027/2020 г. на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Маргарита Калоянова. Досъдебното производство е получено в
прокуратурата на 08.02.2021 г. със заключително мнение за
прекратяване. С постановление от 16.02.2021 г.
наказателното
производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,
ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано препис от същото да се
изпрати на Агенция Митници - София, както и че постановлението
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС –

Пазарджик на основание чл. 243, ал.4 НПК.
Няма данни
постановлението да е обжалвано. Приложена е обратна разписка.
Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Калоянова: пр.пр. № 3525/2020
г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 937/2020 г. на РУ на МВР –
Пазарджик;
Пр. пр. № 3604/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
623/2021 г. на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Златина Иванова.
Досъдебното производство е получено в прокуратурата на
13.09.2021 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 23.09.2021
г. ДП е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано препис от същото да се изпрати на
РУМВР-Пазарджик – за сведение, както и че постановлението подлежи
на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Пазарджик
на основание чл. 243, ал. 4 НПК. Няма данни постановлението да е
обжалвано. Приложена е обратна разписка.
Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Иванова пр.пр. № 4987/2021 г.
по описа на РП-Пазарджик, ДП № 293/2021 г. на РУ на МВР –
Септември.
Пр. пр. № ТОА-00672/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
(пр.пр. № 672/2020 г. по описа на РП-Панагюрище), БП № 216/2020
г. на РУ на МВР – Панагюрище, наблюдаващ прокурор Борислав
Панчов. Досъдебното производство е получено в прокуратурата на
23.10.2020 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 27.10.2020
г. ДП е прекратено на основание чл. 243, ал. 3, вр. ал.1, т.1, вр. чл. 24,
ал.1, т.1 НПК, вр. чл. 9, ал.2 НК. В постановлението е указано препис от
същото да се изпрати на РУМВР-Панагюрище за сведение, както и че
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС – Пазарджик на основание чл. 243, ал. 4 НПК,
екземпляр от постановлението да се изпрати на ДГС - Панагюрище. За
резултатите от административно-наказателната процедура районната
прокуратура да бъде уведомена писмена. Веществените доказателства
да останат на съхранение при лицето до произнасяне на ДГС. Няма
данни постановлението да е обжалвано. Приложена е обратна
разписка.
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Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Панчов: пр.пр. № ТОА00668/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, БП № 212/2020 г. на РУ на
МВР – Панагюрище; пр.пр. № 2708/2021 г. по описа на РП-Пазарджик,
ДП № 494/2021 г. на РУ на МВР – Пазарджик. пр.пр. № 779/2021 г. по
описа на РП-Пазарджик, ДП № 27/2020 г. на РУ на МВР – Септември.
Пр. пр. № 401/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
109/2020 г. на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор Петя
Ташкова. Досъдебното производство е получено в прокуратурата на
05.06.2020 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 24.06.2020
г. наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1,
т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК, В постановлението е указано препис от
същото да се изпрати на адресата, както и че постановлението подлежи
на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Пазарджик
на основание чл. 243, ал. 4 НПК, Няма данни постановлението да е
обжалвано. Приложена е обратна разписка.
Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Ташкова: пр.пр. № 4284/2019 г.
по описа на РП-Пазарджик, ДП № 458/2019 г. на РУ на МВР –
Септември; пр.пр. № 2837/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
414/2021 г. на РУ на МВР – Пазарджик.
Пр. пр. № 3102/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
631/2021 г. на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Борис Петков. Досъдебното производство е получено в прокуратурата
на 07.10.2021 г. с мнение за прекратяване. С постановление от
12.10.2021 г. наказателното производство е прекратено на основание чл.
243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК, В постановлението е указано
препис от същото да се изпрати на адресата, както и че
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС – Пазарджик на основание чл. 243, ал. 4 НПК,
Няма данни постановлението да е обжалвано. Приложена е обратна
разписка.
Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Петков: пр.пр. № ТОА00539/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, сл.д. № 5/2021г. на ОСлО-ОППазарджик; пр.пр. № ТОА-00354/2020 г. по описа на РП-Пазарджик,
ДП № 115/2020 г. на РУ на МВР – Панагюрище.
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Пр. пр. № 290/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, БП №
33/2020 г. на РУ на МВР – Септември, наблюдаващ прокурор Елена
Попова. Досъдебното производство е получено в прокуратурата на
16.03.2020 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 17.03.2020
г. наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1,
т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК и чл. 53, ал.1, б. „а“ НК. В постановлението
е указано да се отнемат веществените доказателства в полза на
държавата, препис от същото да се изпрати на страните, както и че
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
получаването му пред РС – Пазарджик на основание чл. 243, ал. 4 НПК,
Няма данни постановлението да е обжалвано. Приложени са 2 бр.
обратна разписка.
Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Попова: пр.пр. 325/2021 г. по
описа на РП-Пазарджик, ДП № 58/2021. на РУМВР - Пазарджик; пр.пр.
№ 5429/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 894/2021 г. на РУ на
МВР – Пазарджик.
Пр. пр. № 1246/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
341/2020 г. на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Величка Христова. Досъдебното производство е получено в
прокуратурата на 05.05.2020 г. с мнение за прекратяване. С
постановление от 21.05.2020 г. ДП е прекратено на основание чл. 243,
ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В постановлението е указано, че ВД
не са иззети, както и че постановлението подлежи на обжалване в 7дневен срок от получаването му пред РС – Пазарджик на основание чл.
243, ал. 4 НПК, С постановление на ОП-Пазарджик от 23.07.2020 г.,
след указания на ВКП за извършване на служебен контрол,
постановлението на РП-Пазарджик е потвърдено.
Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Христова: пр.пр. 2455/2019 г. по
описа на РП-Пазарджик, ДП № 845/2019г. на РУМВР - Пазарджик;
пр.пр. № 1023/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 273/2020 г. на
РУ на МВР – Септември.
Пр. пр. № ТОА-00710/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
(пр.пр. № 710/20202 г. по описа на РП-Панагюрище), ДП №
229/2020 г. на РУ на МВР – Панагюрище, наблюдаващ прокурор
Николай Топкаров. Досъдебното производство е получено в
прокуратурата на 06.01.2021 г.
с мнение за прекратяване. С
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постановление от 05.02.2021 г.
наказателното производство е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано препис от същото да се изпрати на
адресатите, както и че постановлението подлежи на обжалване в 7дневен срок от получаването му пред РС – Пазарджик на основание чл.
243, ал. 4 НПК, Няма данни постановлението да е обжалвано.
Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Топкаров: пр.пр. № ТОА00901/2019 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 20/2020 г. на РУМВР –
Панагюрище; пр.пр. № ТОА-00905/2019 г. по описа на РП-Пазарджик,
ДП № 277/2019 г. на РУ на МВР – Панагюрище.
Пр. пр. № 1803/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, ДП №
474/2020 г. на РУ на МВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Радослав Бакърджиев. Досъдебното производство е получено в
прокуратурата на 11.09.2020 г. с мнение за прекратяване. С
постановление от 14.09.2020 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.4 НПК. В
постановлението е указано веществените доказателства да се отнемат в
полза на държавата, препис от същото да се изпрати на РУМВР Пазарджик както и че постановлението подлежи на обжалване в 7дневен срок от получаването му пред РС – Пазарджик на основание чл.
243, ал. 4 НПК, Обратна разписка е приложена. Няма данни
постановлението да е обжалвано.
Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Бакърджиев: пр.пр. 504/2021 г.
по описа на РП-Пазарджик, ДП № 84/2021г. на РУМВР – Пазарджик;
пр.пр. № 1678/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 246/2020 г. на
РУ на МВР – Септември.
Проверени са и следните прекратени досъдебни производства
по описа на РП-Пазарджик:
• наблюдаващ прокурор Татяна Щерева: пр.пр. № 2339/2021 г.
по описа на РП-Пазарджик, ДП № 107/2021 г. на РУ на МВР – Пещера;
пр.пр. № ТОП-01073/2019 г. по описа на РП-Пещера, ДП № 392/2019 г.
на РУ на МВР – Пещера; пр.пр. № 3726/2021 г. по описа на РППазарджик, ДП № 175/2021 г. на РУ на МВР – Пещера;
• наблюдаващ прокурор Албена Кузманова: пр.пр. № 724/2020
г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 197/2020 г. на РУ на МВР –
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Пазарджик; пр.пр. № 3640/2018 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
460/2018 г. на РУ на МВР – Септември.
• наблюдаващ прокурор Ваня Георгиева: пр.пр. № 2732/2020
г.. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 393/2020 г. на РУ на МВР –
Септември; пр.пр. № 3722/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
1019/2020 г. на РУ на МВР – Пазарджик.
• наблюдаващ прокурор Радослава Каназирева: пр.пр. №
2232/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 608/2020 г. на РУ на
МВР – Пазарджик; пр.пр. № 2919/2020 г. по описа на РП-Пазарджик,
ДП № 949/2020 г. на РУ на МВР – Пазарджик.
• наблюдаващ прокурор Диана Илевска: пр.пр. № 5418/2021 г.
по описа на РП-Пазарджик, ДП № 322/2021 г. на РУ на МВР –
Септември; пр.пр. № 4854/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
792/2021 г. на РУ на МВР – Пазарджик.
• наблюдаващ прокурор Тихомир Гергов: пр.пр. № 1159/2020
г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 325/2020 г. на РУ на МВР –
Пазарджик; пр.пр. № 2987/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
983/2020 г. на РУ на МВР – Пазарджик.
• наблюдаващ прокурор Пламен Пантов: пр.пр. № 1635/2020
г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 238/2020 г. на РУ на МВР –
Септември; пр.пр. № 1350/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
79/2021 г. на РУ на МВР – Септември.
• наблюдаващ прокурор Георги Кацаров: пр.пр. № 1796/2021
г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 147/2021 г. на РУ на МВР –
Септември; пр.пр. № 1218/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
75/2020 г. на ОДМВР – Пазарджик.
• наблюдаващ прокурор Васка Наскова: пр.пр. № 1177/2020 г.
по описа на РП-Пазарджик, ДП № 159/2020 г. на РУ на МВР –
Септември; пр.пр. № 2543/2019 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
403/2019 г. на РУМВР – Септември.
• наблюдаващ прокурор Красимир Танев: пр.пр. № ТОА00003/2020 г. по описа на РП-Панагюрище, ДП № 1/2020 г. на РУ на
МВР – Панагюрище; пр.пр. № ТОА-00087/2020 г. по описа на РППанагюрище, БП № 27/2020 г. на РУМВР – Панагюрище.
• наблюдаващ прокурор Даниела Петърнейчева: пр.пр. №
1890/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 93/2021 г. на РУ на МВР
– Пещера; пр.пр. № ТОП-00862/2020 г. по описа на РП-Пещера, БП №
244/2020 г. на РУМВР – Пещера.
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• наблюдаващ прокурор Румяна Петрова: пр.пр. № 3773/2020
г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 1003/2020 г. на РУ на МВР –
Пазарджик; пр.пр. № 1217/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
74/2020 г. на ОДМВР - Пазарджик.
При проверката на прекратените досъдебни производства в РППазарджик, РП-Пещера и РП-Панагюрище за 2020 г. и РП-Пазарджик
и ТО – за 2021 г., проверяващият екип констатира, че прокурорските
преписки се администрират своевременно.
Произнасянията на прокурорите са в срок. Постановленията за
прекратяване на досъдебното производство са обосновани и
мотивирани.
Посочена е възможността за обжалване на постановлението в
7-дневен срок от получаването му пред съответният районен съд. По
всички са приложени и обратни разписки.
В постановленията за прекратяване на наказателното
производство се описва както номерът на преписката, така и
номерът на досъдебното производство по описа на съответното РУ
на МВР. Прокурорските преписки, образувани преди 2021 г. в
прокуратурите, които са преобразувани в ТО към РП-Пазарджик, се
отразяват в УИС със съответния префикс, поставен пред номера на
преписката, който за РП-Панагюрище е ТОА, за РП-Пещера – ТОП, за
РП-Велинград – ТОВ.
Преписките от този вид са подредени хронологично.
В случай на обжалване, към материалите се прилагат и
актовете на съдилищата.
7. Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства:
7.1. За 2020 г. в проверяваните районни прокуратури са
изготвени:
1.Изготвени предложения
от разследващите органи
до:
наблюдаващия прокурор за
удължаване срока на
разследване по чл.234, ал.2
от НПК
наблюдаващия прокурор за
внасяне на искане за
продължаване на срока на
разследване по чл. 234, ал.

РП-Пазарджик

РП-Пещера

РП-Панагюрище

1925
(от тях: 58
неуважени)

0

175

2756
(от тях: 1 неуважени)

74

175

92

3, пр.1 от НПК
2.
Искания от
наблюдаващия прокурор
на основание чл. 234, ал.
3, пр.2 от НПК (до АР или
оправомощен от него
прокурор)

РП-Пазарджик

РП-Пещера

РП-Панагюрище

3062
(от тях: 3 неуважени)

45

29

7.2. За 2021 г. в РП-Пазарджик и ТО са изготвени:
1. Изготвени предложения от разследващите органи до:
- наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по
чл.234, ал.2 от НПК – общ брой – 1582 бр., от които уважени – 1493
броя; неуважени – 89 бр.;
- наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване
на срока на разследване по чл. 234, ал. 3, пр.1 от НПК - общ брой – 3561
бр., уважени – 3559 бр.; неуважени – 2 бр.
2. Искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването до административния ръководител на съответната
прокуратура или оправомощен от него прокурор на основание чл. 234,
ал. 3, пр.2 от НПК – общ брой – 4021 бр.:
- уважени – 4008 бр;
- неуважени – 13 бр.
Проверяващият екип констатира положителна практика на
административната дейност в РП-Пазарджик, а именнно: с
Разпореждане РП № 209/2019 г. на административния ръководител –
районен прокурор на РП-Пазарджик е създадена организация за
подобряване на работата по реда на чл. 234 НПК. На двама съдебни
служители е възложено изготвянето на ежемесечни справки на
наблюдаващите прокурори относно изтичащите срокове по
наблюдаваните от тях досъдебни производства в края на всеки месец.
Разпоредено е, наблюдаващите прокурори да изискват от
разследващите преди изпращане предложенията с искане за
удължаване срока на разследване да им докладват извършените ПСД и
изпълнението на дадени предишни указания. Въпросните предложения
да се изпращат от разследващите до 10 дни преди изтичане срока на
разследване, което да се следи от наблюдаващия прокурор. При
неизпълнение на това задължение, при установяване на бездействие
или неоправдано забавяне на разследването от страна на даден

93

разследващ, наблюдаващите прокурори да взимат съответните мерки
по НПК или да предлагат налагане на дисциплинарни наказания.
8. Продължителност на разследването и мерки на прокурора
за приключване на производството.8
С писмо, вх. № 1847/2022 г. от 16.05.2022 г., на РП-Пазарджик е
представена информация относно досъдебните производства с
продължителност на разследването в отделните прокуратури повече от
6 месеца – общо, за двете години от проверявания период поотделно и
останали на производство към 09.05.2022 г., както следва:
8.1. За 2020 г. с продължителност на разследването повече от
6 месеца са:
РП-Пазарджик – общо 355 ДП, от тях:
- решени - 256 ДП
- на доклад при наблюдаващия прокурор за произнасяне – 7 ДП
- при разследващ полицай с неприключило разследване към
09.05.2022 г.- 92 ДП
РП-Пещера – общо 25 ДП, от тях:
- решени - 24 ДП
- при разследващ полицай с неприключило разследване към 09.05.2022
г.- 1 ДП
РП-Панагюрище – общо 8 ДП, от тях:
- решени - 7 ДП
- при разследващ полицай с неприключило разследване към
09.05.2022 г. - 1 ДП
8.2. За 2021 г. с продължителност на разследването в РППазарджик и ТО повече от 6 месеца са:
- общо 510 ДП, от които
- решени - 169 ДП
- на доклад при наблюдаващия прокурор за произнасяне – 33 ДП
- при разследващ полицай с неприключило разследване към
09.05.2022 - 308 ДП
От проверяваната прокуратура посочват следните причини за
продължителността на разследването: фактическа и правна сложност
на делата, извършване на ОИМ, изискване на документи и справки,
8

На основание справки № 3 за 2020 и 2021 г. и във връзка с допълнителната справка обобщаваща
информацията. В справки № 3 са посочени отделните ДП с номера и наблюдаващи прокурори.
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неустановено местоживеене на пострадал, отсъствие на свидетели,
отсъствие на обвиняем, обявяване на свидетели за ОДИ, обявяване на
обвиняеми лица за ОДИ, назначени различни по вид експертизи и
неизготвени заключения, част от делата са спирани и възобновявани,
повторни разпити на свидетели, провеждане на очни ставки, по част от
делата са изготвени Европейска заповед за разследване.
Предприети мерки – периодично изискване на делата за доклад
на наблюдаващия прокурор, даване на конкретни писмени указания по
разследването на основание чл. 196, ал.1, т.2 от НПК, по част от делата
са изпратени сигнали до ОДМВР - Пазарджик по реда на чл.145 от ЗСВ
с искане за дисциплинарна отговорност на водещия разследването, по
20 броя ДП наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието си по
чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК.
8.3. ДП, по които от привличането на обвиняемия са изтекли
повече от две години през проверявания период:
2020 г.:
За РП-Пазарджик : 2 броя
Пр.пр. № 1043/2018 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
155/2018 г. по описа на РУМВР – Септември, наблюдаващ прокурор
Васка Наскова.
Пр.пр. № 1920/2016 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
157/2016 г. по описа на ОДМВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор
Пламен Пантов.
За РП-Пещера и РП-Панагюрище - не се отчитат такива ДП;
2021 г.:
Пр. пр. № 1548/2018 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
223/2018 г. по описа на РУМВР – Септември, наблюдаващ прокурор
Румяна Петрова. С постановление от 14.01.2021 г. наблюдаващия
прокурор Г. Кацаров е възобновил и прекратил ДП. С определение на
РС-Пазарджик по ЧНД №897/2021 г. от 13.07.2021 г. постановлението
за прекратяване на РП-Пазарджик е отменено. След постъпване на
делото в РП-Пазарджик, същото е разпределено на нов наблюдаващ
прокурор - Р.Петрова.
Пр. пр. 3413/2017 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 1316/2017
г. по описа на РУМВР – Пазарджик, наблюдаващ прокурор Васка
Наскова.
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Пр. пр. № ТОВ-1689/2016 г. по описа на ТО-Велинград при РППазарджик, ДП № 722/2016 г. по описа на РУМВР – Велинград,
наблюдаващ прокурор Емилия Балева - прокурор в ТО-Велинград.
8.4. Досъдебни производства, по които наблюдаващият прокурор
е упражнил правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК.
2020 г.:
За РП-Пазарджик : 1 бр.;
Пр. пр. № 3408/2018 г., ДП № 67/2019 г. по описа на ОСлО-ОППазарджик, прокурор Пл. Пантов;
За останалите прокуратури не се отчита ДП, по които да е
приложена разпоредбата на чл. 196, ал.1, т.4 НПК.
2021 г.:
пр. пр. № 3847/2020 г., ДП № 1046/2020 г. по описа на РУ на МВР
– Пазарджик, прокурор Р. Каназирева;
пр. пр. № 2136/2021 г., ДП № 373/2021 г. по описа на РУ на МВР
– Пазарджик, прокурор Р. Каназирева;
пр. пр. № 4224/2019 г., ДП № 1348/2019 г. по описа на РУ на МВР
– Пазарджик, зам. районен прокурор Тихомир Гергов.
8.5. ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК:
2020 г.:
за РП-Пазарджик : 9 бр.;
за РП-Пещера и РП- Панагюрище – не се отчитат такива ДП.
2021 г.:
Подробно по прокурори и с номерата на пр.пр. и ДП са описани
20 такива ДП.
8.6. Искания за ускоряване на разследването по чл. 368, ал.1
НПК: не се отбелязват в справките, изготвени от проверявания орган за
2020 и 2021 г.
При настоящата проверка се констатират следните
организационни мерки в РП-Пазарджик с цел недопускане на
неоправдана продължителност на разследването по досъдебните
производства:
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В т. ІІІ от цитираното по-горе разпореждане РП № 209/2019 г.
на административния ръководител – районен прокурор на РППазарджик, е разпоредено до 10-то число всеки месец служители при
РП-Пазарджик да изготвят справки за досъдебните производства, по
които разследването продължава повече от две години, както и за
тези, по които има привлечени обвиняеми лица преди повече от една
година. Въпросните справки да се докладват на съответните
наблюдаващи прокурори с копие до административния ръководител –
районен прокурор на РП-Пазарджик.
В т. ІV е разпоредено в седмодневен срок от получаване на
справката прокурорите да изготвят писмена справка и да докладват
резултатите от разследването и бъдещите процесуално-следствени
действия
по
посочените
досъдебни
производства
на
административния ръководител – районен прокурор на РП –
Пазарджик.
Предвид
променената организационна структура на РППазарджик от 2021 г., както и в съответствие с направените
препоръки от ревизията, осъществена по Заповед ОП № 33/01.04.2021
г. на и.ф. адм. ръководител на ОП-Пазарджик9, е препоръчително да се
актуализира цитираното по-горе разпореждане.
В т.4 от разпореждания с номера РП № 067/14.12.2021 г. и РП
№ 068/20.12.2021 г. на административния ръководител – районен
прокурор на РП-Пазарджик на заместника на административния
ръководител е възложено да осъществява контрол за спазване на
сроковете за извършване на разследването, на проверките по чл. 145,
ал. 1, т. 2 и 3 и на сроковете за мерките за процесуална принуда по
Наказателно-процесуалния кодекс. В изпълнение на тези си функции
заместникът на административния ръководител поне веднъж
седмично следва да извършва проверки в регистрите за срочността на
разследването и произнасянето от прокурор и на лицата с мярка за
неотклонение. При наличието на съответните основания да се
докладва и предлага на административния ръководител вземане на
конкретни организационни мерки за недопускане на разследвания,
продължили необосновано дълго с оглед конкретния им предмет,
разследване на досъдебни производства извън установените в НПК
срокове, приключване на проверките в срок повече от 3 месеца и
9

Проверката касае спрени ДП, по които разследването е в продължителен срок и е налице
опасност от изтичане на погасителната давност и прекратяване на производството на това
основание.
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произнасяне по постъпили в прокуратурата преписки и дела от
прокурора извън срока по НПК.
8.7. Внесени искания до съда:
За 2020 г. от отделните прокуратури са внесени искания:
Внесени искания до
съда
Вземане на
обезпечителни мерки
по реда на чл.72, ал.1
и чл.73, ал.3 НПК
Внесени МНО през
проверявания период
подадени протести
„домашен арест”
Отмяна на мерките
за неотклонение:
в срока по чл. 234,
ал.8 от НПК, респ.
чл. 63, ал.4 от НПК
извън срока по чл.
234, ал.8 от НПК,
респ. чл. 63, ал.4 от
НПК

РП-Пазарджик
Уваже
Неуваже
Общо
ни
ни

РП-Пещера
Уваже
Общо
ни

РП-Панагюрище
Уваже
Неува
Общо
ни
жени

Неува
жени

4

1

3

3

2

1

0

0

0

35

31

3

4

3

1

3

3

0

1
0

0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

2

-

-

-

9. Наказателни производства на специален надзор.
През проверявания период се отчитат досъдебни производства на
специален надзор, както следва:
За 2020 г. в отделните прокуратури:
РП-Пазарджик – общо 111 бр. ДП;
РП-Пещера – 29 бр. ДП;
РП-Панагюрище – 16 бр. ДП.
За 2021 г. в РП-Пазарджик и ТО се отчитат образувани 65 бр. ДП,
взети на надзор.
В представени справки са посочени отделните досъдебни
производства с номерата на пр.пр., номер на ДП, наблюдаващ
прокурор, текст от НК, текущо движение на ДП.
На случаен принцип са проверени следните досъдебни
производства на специален надзор на РП-Пазарджик:
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Пр.пр. № ТОА-00478/2020 г. по описа на РП-Пазарджик,
(пр.пр. № 478/2020 г. по описа на РП-Панагюрище), ДП № 156/2020
г. по описа на РУМВР –Панагюрище:
Досъдебното производство е образувано на 25.07.2020 г., за
престъпление по чл. 355, ал. 2 НК. Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор - Борис Петков. ДП е взето на специален надзор.
С постановление от 01.10.2020 г. ДП е прекратено на основание чл. 244,
ал.1, т.1 от НПК, вр. чл. 9, ал.2 НК. След извършен служебен контрол, с
постановление на ОП-Пазарджик от 16.12.2020 г. е потвърдено
постановлението за прекратяване.
Допълнително са проверени следните ДП, взети на СН, на
прокурор Петков: пр.пр. № ТОА-00336/2020 г. по описа на РППазарджик, (пр.пр. № 336/2020 г. по описа на РП-Панагюрище), ДП №
105/2020 г. по описа на РУМВР-Панагюрище; пр.пр. № ТОА00479/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, (пр.пр. № 479/2020 г. по описа
на РП-Панагюрище), ДП № 157/2020 г. по описа на РУМВРПанагюрище.
Пр.пр. № 1657/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
454/2020 г. по описа на РУМВР –Пазарджик:
Досъдебното производство е образувано на 30.05.2020 г., за
престъпление по чл. 355, ал. 2 НК. Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор
- Радослава Каназирева. ДП е взето на
специален надзор на 09.06.2020 г. на основание т. 6.3 от действащото
към момента Указание за специален надзор, утв. със Заповед № ЛС729/18.03.2014 г., изм. със Заповед № РД-04-199/15.04.2015 г., доп. със
Заповед № РД-04-382/21.07.2015 г., отм. със Заповед № РД-0201/05.01.2021 г. на главния прокурор, от АП-Пловдив. С постановление
от 08.09.2020 г. ДП е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 от
НПК, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК.
Допълнително са проверени следните ДП, взети на СН, на
прокурор Каназирева: пр.пр. № 1376/2020 г. по описа на РП-Пазарджик,
ДП № 364/2020 г. по описа на РУМВР-Пазарджик; пр.пр. № 2242/2020
г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 313/2020 г. по описа на РУМВРСептември.
Пр.пр. № 206/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 6/2020
г. по описа на ОДМВР –Пазарджик:
Досъдебното производство е образувано на 17.01.2020 г., за
престъпление по чл. 353б, ал. 1 НК. Приложен е протокол за избор на
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наблюдаващ прокурор
- Радослав Бакърджиев. Досъдебното
производство е взето на специален надзор – изпратена е справка до АППловдив. С постановление от 22.07.2020 г. е прекратено наказателното
производство на основание чл. 243, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл. 24, ал.1, т.1
от НПК.
Допълнително са проверени следните ДП, взети на СН, на
прокурор Бакърджиев: пр.пр. № 1027/2020 г. по описа на РППазарджик, ДП № 278/2020 г. по описа на РУМВР-Пазарджик; пр.пр. №
1235/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 169/2020 г. по описа на
РУМВР-Септември.
Пр.пр. № 1308/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП №
70/2021 г. по описа на РУМВР –Пещера:
Досъдебното производство е образувано на 17.03.2021 г., за
престъпление по чл. 355, ал. 2 НК. Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор - Даниела Петърнейчева. Досъдебното
производство е взето на специален надзор – изпратена е справка до АППловдив, която с писмо от 24.03.2021 г. уведомява РП-Пазарджик, че
производството е взето на специален надзор. Досъдебното
производство е приключено със споразумение на основание чл. 381, ал
1 НПК по НОХД № 69/2021 г. по описа на РС-Пещера, като е наложено
наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет месеца, чието
изпълнение е отложено по реда на чл. 66, ал.1 НК, с изпитателен срок
от три години и глоба от 10000 лв.
Допълнително са проверени следните ДП, взети на СН, на
прокурор Петърнейчева: пр.пр. № 1306/2021 г. по описа на РППазарджик ТО Пещера, ДП № 68/2021 г. по описа на РУМВР-Пещера.
Пр.пр. № ТОП-00737/2020 г. по описа на РП-Пазарджик,
(пр.пр. № 737/2020 г. по описа на РП-Пещера), БП № 201/2020 г. по
описа на РУМВР –Пещера:
Досъдебното производство е образувано по реда на чл. 212 НПК
на 02.08.2020 г., за престъпление по чл. 355, ал. 2 НК.
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор - Татяна
Щерева. ДП е взето на специален надзор – изпратена е справка до АППловдив, която с писмо от 06.08.2020 г. уведомява прокуратурата, че
производството е взето на специален надзор. Досъдебното
производство е приключено със споразумение на основание чл. 381, ал.
1 НПК по НОХД № 139/2020 г. по описа на РС-Пещера, като
наложеното наказание е пробация.
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Допълнително са проверени следните ДП, взети на СН, на
прокурор Щерева: пр.пр. № ТОП-00458/2020 г. по описа на РППазарджик, (пр.пр. № 458/2020 г. по описа на РП- Пещера), ДП №
128/2020 г. по описа на РУМВР-Пещера.
Допълнително
са
проверени
следните
досъдебни
производства, взети на специален надзор:
Пр.пр. № ТОП-00395/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, (пр.пр.
№ 395/2020 г. по описа на РП-Пещера), БП № 105/2020 г. по описа на
РУМВР –Пещера;
Пр.пр. № 1139/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 151/2020
г. по описа на РУМВР –Септември;
Пр.пр. № 928/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 257/2020
г. по описа на РУМВР –Пазарджик;
Пр.пр. № 959/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 269/2020
г. по описа на РУМВР –Пазарджик;
Пр.пр. № 967/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 121/2020
г. по описа на РУМВР –Пазарджик;
Пр.пр. № 2162/2020 г. по описа на РП-Пазарджик, ДП № 305/2020
г. по описа на РУМВР –Септември.
Установява се, че материалите по досъдебните производства,
взети на специален надзор са хронологично подредени.
По всички е приложена справка до АП-Пловдив, с която се иска
вземане на производството на специален надзор.
Констатира се спазване на Указание за специален надзор, утв.
със Заповед № ЛС-729/18.03.2014 г., изм. със Заповед № РД-04199/15.04.2015 г., доп. със Заповед № РД-04-382/21.07.2015 г., отм. със
Заповед № РД-02-01/05.01.2021 г. на главния прокурор, както и УСН,
утвърдено със Заповед № РД-02-02/05.01.2021 г. на Главния прокурор
на РБ.
10. Информация относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл.242, ал.4 и ал. 5 от НПК.
Въз основа на представени справки се констатира, че за 2020 г. в
РП-Пазарджик, РП-Пещера, РП-Панагюрище не са установени пр.пр.,
по които прокурорът да се е произнесъл извън срока по чл. 242, ал. 4 и
ал. 5 НПК.
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За 2021 г. е установена 1 бр. пр.пр., по която е налично такова
забавяне при произнасянето, с 8 дни, поради ползване на платен
годишен отпуск от наблюдаващия прокурор.
ІV. Проверка по организацията на съдебния надзор, на
основание чл. 54, ал.1, т.2 ЗСВ.10
1. Наказателно-съдебен надзор:
1.1. Внесени обвинителни актове:
2020 г.:
През 2020 г. в съда са внесени
прокуратурите, както следва:
РП-Пазарджик
Албена Кузманова
Борис Петков
Борислав Панчов
Ваня Георгиева
Васка Наскова
Величка Христова
Георги Кацаров
Елена Попова
Красимира Ипократова
Маргарита Калоянова
Петя Ташкова
Пламен Пантов
Радослав Бакърджиев
Радослава Каназирева
Румяна Петрова
Тихомир Гергов
Общо за периода:
РП-Пещера
Даниела Петърнейчева
Татяна Щерева
Общо за периода:
РП-Панагюрище
Красимир Танев
Николай Топкаров
Борис Петков
10

обвинителни актове от

Внесени обвинителни
актове
20
0
2
5
10
25
31
8
7
0
21
38
12
5
27
26
237

По образувани ДП през
проверявания период
11
0
2
5
3
13
15
1
5
0
13
26
7
5
8
17
131

По образувани ДП от
предходни години
9
0
0
0
7
12
16
7
2
0
8
12
5
0
19
9
106

Внесени обвинителни
актове
14
20
34

По образувани ДП през
проверявания период
11
17
28

По образувани ДП от
предходни години
3
3
6

Внесени обвинителни
актове
8
15
7

По образувани ДП през
проверявания период
3
13
7

По образувани ДП от
предходни години
5
2
0

Статистическите данни са извлечени от справки № 4 за 2020 и 2021 г.
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Барислав Панчов
Георги Кацаров
Общо за периода:

1
3
34

1
3
27

0
0
7

За 2020 г. в съответните прокуратури се отчитат върнати от
съда дела както следва:
РП- Пазарджик: 10 бр., като всички са с върнати с разпореждане
на съда, не се отчитат протести.
РП-Пещера: 1 бр., върнато е с определение на съда, протестирано
и протестът е неодобрен;
РП-Панагюрище: 1 бр., върнато е с определение на съда, не е
протестирано определението.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от
НПК се отчитат само от РП-Пазарджик - 1 бр. - пр.пр. № 841/2018 г.,
прокурор Пламен Пантов.
За 2020 г. в съответните прокуратури се отчитат решени от съда
дела по внесени обвинителни актове, както следва:
РП- Пазарджик: 269 бр.,
РП-Пещера: 34 бр;
РП-Панагюрище: 21 бр.
• Постановените осъдителни присъди по общия ред са както
следва:
РП- Пазарджик: 72 бр., подаден е 1 бр. протест, който към края на
годината не е бил разгледан;
РП-Пещера: 5 бр;
РП-Панагюрище: 7 бр.
• Оправдателни присъди по общия ред:
РП- Пазарджик: 5 бр., подадени са протести по всички присъди,
но същите са неуважени;
РП-Пещера: не се отчитат оправдателни присъди по обвинителни
актове на прокурори от тази прокуратура;
РП-Панагюрище: не се отчитат оправдателни присъди по
обвинителни актове на прокурори от тази прокуратура.
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• Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК – по
прокуратури:
РП- Пазарджик: 27 бр., като протести не се отчитат;
РП-Пещера: 29 бр., като протести не се отчитат;
РП-Панагюрище: 4 бр., като протести също не се отчитат.
• Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК (чл.371
и сл. от НПК) - не се отчитат за 2020 г. от трите прокуратури.
• Споразумения в хода на съдебното следствие (по чл. 384 НПК) –
както следва:
РП- Пазарджик: 140 бр.;
РП-Пещера: 1 бр.;
РП-Панагюрище: 9 бр..
Всички споразумения от този вида са одобрени от съда.
2021 г.:
През 2021 г. прокурорите при РП-Пазарджик и съответните ТО са
изготвили общо 351 бр. обвинителни акта:
РП Пазарджик
Асен Василев - прокурор в ТО-Велинград
Асен Палавеев - прокурор в ТО-Велинград
Борис Петков
Борислав Панчов
Ваня Георгиева
Васка Наскова
Величка Христова
Георги Кацаров
Даниела Петърнейчева - прокурор в ТОПещера
Диана Илевска
Елена Малинова - прокурор в ТОВелинград
Елена Попова
Емилия Балева - прокурор в ТО-Велинград
Златина Иванова
Маргарита Калоянова
Николай Топкаров - прокурор в ТОПанагюрище
Петя Ташкова
Пламен Пантов

Внесени
обвинителни
актове
25
21
8
19
10
19
23
29
17

По образувани ДП
през проверявания
период
9
10
8
11
7
5
8
14
13

По образувани ДП
от предходни
години
16
11
0
8
3
14
15
15
4

1
1

1
1

0
0

21
15
9
10
20

12
5
8
7
13

9
10
1
3
7

6
11

2
4

4
7
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Пресиян Георгиев
Радослав Бакърджиев
Радослава Каназирева
Румяна Петрова
Татяна Щерева - прокурор в ТО-Пещера
Тихомир Гергов
Цветана Бързинска
Общо за периода:

13
6
26
17
24
25
351

5
3
10
11
10
177

8
3
16
6
14
16
174

През 2021 г. в РП-Пазарджик и ТО се отчитат общо 29 бр.
върнати от съда дела по внесени обвинителни актове, като по 11 бр. са
подадени протести, които не са уважени, а останалите – не са
протестирани.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от
НПК – отчита се само от РП-Пазарджик - 1 бр. дело.
Решените през 2021 г. от съда дела по обвинителни актове на
прокурорите на РП-Пазарджик ,са- 358 бр. ,вкл. и ТО.
• Постановените осъдителни присъди по общия ред са 93 бр., от
тях протестирани са 4 бр. Уважен е 1 бр. протест, а останалите са
неуважени.
• За 2021 г. по внесени обвинителни актове на прокурори от РППазарджик са постановени 14 бр. оправдателна присъда по общия
ред, като подадените протести не са уважени.
• Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК (чл.371 и
сл.от НПК) - постановени са 50 бр. присъда, като протести не се отчитат.
• Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК (чл.371
и сл.от НПК ) - отчита се 1 бр., която не е проитестирана.
• Споразумения в хода на съдебното следствие (по чл. 384 НПК) –
общо 181 бр., като всички са одобрени от съда.
На случаен принцип са проверени следните досъдебни
производства с внесен обвинителен акт:
ПД № 331/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Борислав Панчов. На 28.10.2021 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на
съд. С писмо от 15.11.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС –
Пазарджик. По преписката е приложена присъда № 68/24.11.2021 г. на
РС-Пазарджик по НДОХ № 1768/2021 г.
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Допълнително е проверено и следното БП № 244/2020 г. –
(сигнатурата е БП, а не ПД, съгласно установена практика, отново е
номер от паркетната книга, но са разделени).
ПД № 177/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Радослава Каназирева. На 24.08.2020 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на
съд. С писмо от 27.08.2020 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС –
Пазарджик. По преписката е налично приложение № 1, от което е
видно, че е сключено споразумение по чл. 384 НПК.
БП № 161/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Радослава Каназирева. Делото е получено в РП–
Пазарджик на 03.08.2020 г. с мнение за съд. На 04.08.2020 г. е внесен
обвинителен акт в съда. Приложено е приложение № 1, от което са
видни, видът и размерът на наложеното наказание.
Допълнително е проверено и ПД № 68/2021 г.
ПД № 161/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Николай Топкаров. На 07.06.2021 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на
съд. С писмо от 08.06.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в съда.
По преписката е приложена присъда № 3 от същата дата.
Допълнително е проверено и ПД № 21/2020 г.
ПД № 156/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Румяна Петрова. На 25.06.2020 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на
съд. С писмо от 03.08.2020 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС –
Пазарджик. По преписката не е приложен съдебният акт. Налично е
Приложение № 1, от което е видно, че е сключено споразумение. На
корицата на ПД е отразено писмено, че делото е приключено със
споразумение, като е посочено и наложеното наказание.
Допълнително е проверено и ПД № 186/2021 г.
ПД № 221/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Татяна Щерева. На 23.07.2021 г. досъдебното производство
е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на съд. С писмо от
23.07.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Пещера. По
преписката е приложена присъда № 10/29.07.2021 г. по НОХД №
157/2021 г.
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Допълнително е проверено и ПД № 24/2020 г.
ПД № 39/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Елена Попова. На 06.02.2020 г. досъдебното производство е
получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на съд. С писмо от
11.02.2020 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Пазарджик. По
преписката е приложен протокол, от който е видно, че делото е
приключено със споразумение на основание чл. 384 НПК. Протоколът
е получен в РП-Пазарджик с писмо от 11.03.2020 г.
Допълнително е проверено и ПД № 190/2021 г.
ПД № 13/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Даниела Петърнейчева. На 19.06.2020 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пещера с мнение за предаване на съд. С
писмо от 22.06.2020 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Пещера.
По преписката е приложена присъда № 12/29.06.2020 г. по НОХД №
111/2020 г.
Допълнително е проверено и следното ПД № 217/2021 г.
ПД № 257/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Ваня Георгиева. На 25.08.2021 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на
съд. С писмо от 26.08.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС –
Пазарджик. По преписката е приложена присъда № 59/18.10.2021 г. по
НОХД № 1283/2021 г.
Допълнително е проверено и следното ПД № 178/2020 г.
ПД № 354/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Борис Петков. На 09.12.2021 г. досъдебното производство е
получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на съд. С писмо от
13.12.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Пазарджик.
Делото е в съдебна фаза, като последното отразено заседание на съда
върху корицата е на 28.04.2022 г.
Допълнително е проверено и следното ПД № 23/2020 г.
ПД № 235/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Георги Кацаров. На 20.07.2021 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на
съд. С писмо от 30.07.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС –
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Пазарджик. Приложена е присъда № 58/18.10.2021 г. по НОХД №
1168/2021 г.
Допълнително е проверено и следното ПД № 140/2020 г.
ПД № 104/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Пламен Пантов. На 22.04.2020 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на
съд. С писмо от 15.05.2020 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС –
Пазарджик. Не е приложен актът на съда. Налично е приложение №
1, от което е видно наложеното наказание.
Допълнително е проверено и следното ПД № 211/2021 г.
ПД № 151/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Васка Наскова. На 17.05.2021 г. досъдебното производство
е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на съд. С писмо от
02.06.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Пазарджик. Не е
приложен актът на съда. Налично е приложение № 1, от което е
видно наложеното наказание по вид и размер.
Допълнително е проверено и следното ПД № 94/2020 г.
ПД № 17/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Петя Ташкова. На 20.12.2019 г. досъдебното производство
е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на съд. С писмо от
16.01.2020 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС – Пазарджик.
Приложена е присъда № 25/24.02.2020 г. по НОХД № 78/2020 г.
Допълнително е проверено и следното ПД № 344/2021 г.
ПД № 194/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ
прокурор Радослав Бакърджиев. На 14.09.2020 г. досъдебното
производство е получено в РП-Пазарджик с мнение за предаване на
съд. С писмо от 17.09.2020 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС –
Пазарджик. Приложен е протокол за одобрено споразумение от
05.11.2020 г. по НОХД № 1394/2020 г.
Допълнително е проверено и следното ПД № 236/2021 г.
Допълнително в РП-Пазарджик са проверени още следните ПД:
ПД № 48/2020г., ПД № 47/2021 г., ПД № 30/2020 г., ПД № 81/2020 г.,
ПД № 141/2021 г., ПД № 16/2020 г., ПД № 363/2021 г., ПД № 334/2021
г., ПД № 12/2020 г.
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Проверени са и следните ПД, по които делото е внесено с
обвинителен акт, но е приключено със споразумение по реда на чл.
384 НПК:
ПД № 169/2021 г. – прокурор М. Калоянова (пр.пр. № 2459/2021
г. по описа на РП-Пазарджик, БП № 150/2021 г. по описа на РУМВРСептември);
ПД № 223/2021 г – прокурор Златина Иванова (пр.пр. №
3523/2021 г. по описа на РП-Пазарджик, БП № 608/2021 г. по описа на
РУМВР- Пазарджик);
ПД № 10/2020 г. – прокурор Тихомир Гергов (пр.пр. №
4633/2019 г. по описа на РП-Пазарджик, БП № 1445/2019 г. по описа
на РУМВР- Пазарджик);
ПД № 12/2020 г. – прокурор Румяна Иванова (пр.пр. № 36/2020 г.
по описа на РП-Пазарджик, БП № 1/2020 г. по описа на РУМВРПазарджик).
При проверката на конкретни ПД, проверяващият екип
констатира, че прокурорите от РП – Пазарджик и ТО изготвят
обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.4
от НПК срок. Движението на делата е проследено и в книгата за
внесени обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и
точно.
Обвинителните актове са обосновани и мотивирани и
отговарят на разпоредбите на чл.246 от НПК.
Досъдебните производства са подредени и окомплектовани. На
началната страница са посочени прокурор, започнато, решено,
номера на прокурорската преписка.
Установи се разнородна практика относно прилагането на
съответния акт на съда – присъда или споразумение по преписките.
По една част от преписките същите са приложени, а по друга е
налице само отбелязване върху корицата на вида и размера на
наказанието, а по трета е налице попълнено приложение № 1.
1.2. Внесените в съда споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство по чл. 381 НПК, са като следва:
За 2020 г.:
РП-Пазарджик – 94 бр.споразумения;
РП-Пещера – 36 бр.спроразумения;
РП-Панагюрище – 35 бр.споразуманеия.
Всички споразумения са одобрени.
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Внесените в съда споразумения за решаване на делото по чл.
381 НПК, през 2021 г. са общо 263 бр. споразумения, от които 3 бр. не
са одобрени от съда
На случаен принцип са проверени следните ДП внесени в съда
за решаване със споразумение:
СП № 201/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ е
прокурор Диана Илевска. Делото е получено в РП-Пазарджик на
08.10.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по
реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда на 11.10.2021 г. Не се
установява наличие на протокол от съдебното заседание. Върху
корицата е отбелязано, че делото е насрочено за 14.10.2021 г. и е
приключено с одобрено споразумение. Преписката е прономерована и
прошнурована, подредена е хронологично.
СП № 80/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ е
прокурор Маргарита Калоянова. Делото е получено в РП–
Пазарджик на 25.03.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване
на делото по реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда на 26.03.2021 г.
Не се установява наличие на протокол от съдебното заседание. Върху
корицата е отбелязано, че делото е насрочено за 30.03.2021 г. и е
приключено с одобрено споразумение. Преписката е прономерована и
прошнурована, подредена е хронологично.
СП № 183/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ е
прокурор Златина Иванова. Делото е получено в РП–Пазарджик на
31.08.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по
реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда на 07.09.2021 г. Не се
установява наличие на протокол от съдебното заседание. Върху
корицата е отбелязано, че делото е насрочено за 14.09.2021 г. и е
приключено с одобрено споразумение. Преписката е прономерована и
прошнурована, подредена е хронологично.
СП № 73/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ е
прокурор Тихомир Гергов. Делото е получено в РП-Пазарджик на
09.03.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по
реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда на 16.03.2021 г. Не се
установява наличие на протокол от съдебното заседание. Върху
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корицата е отбелязано, че делото е насрочено за 18.03.2021 г. и е
приключено с одобрено споразумение от същата дата. Преписката е
прономерована и прошнурована, подредена е хронологично.
СП № 89/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ е
прокурор Румяна Петрова. Делото е получено в РП-Пазарджик на
05.04.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по
реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда на 05.04.2021 г. Не се
установява наличие на протокол от съдебното заседание. Върху
корицата е отбелязано, че делото е насрочено за 08.04.2021 г. и е
приключено с одобрено споразумение от същата дата. Преписката е
прономерована и прошнурована, подредена е хронологично.
СП № 81/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ е
прокурор Величка Христова. Делото е получено в РП–Пазарджик на
12.03.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по
реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда на 29.03.2021 г. Не се
установява наличие на протокол от съдебното заседание. Върху
корицата е отбелязано, че делото е насрочено за 06.04.2021 г. и е
приключено с одобрено споразумение от същата дата.
Преписката
е прономерована и прошнурована, подредена е хронологично.
СП № 87/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ е
прокурор Даниела Петърнейчева. Делото е получено в РП–
Пазарджик на 01.04.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване
на делото по реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда на 01.04.2021 г.
По делото е приложен протокол за одобряване на споразумението №
6/01.04.2021 г. по НОХД № 69/2021 г. на РС-Пещера. Получен е на
02.04.2021 г. Преписката е прономерована и прошнурована, подредена
е хронологично.
Допълнително на прокурор Петърнейчева е проверено и СП №
20/2020 г.
СП № 91/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, наблюдаващ е
прокурор Татяна Щерева. Делото е получено в РП–Пазарджик на
06.04.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на делото по
реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда на 07.04.2021 г. По делото е
приложен протокол за одобряване на споразумиенто от 07.04.2021 г.
по НОХД № 72/2021 г. на РС-Пещера. Преписката е прономерована и
прошнурована, подредена е хронологично.
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Допълнително на прокурор Щерева е проверено и СП № 5/2020 г.
Допълнително са проверени следните споразумения по чл. 381
НПК: СП № 85/2021г., СП № 250/2021 г., СП № 47/2021 г., СП №
54/2021 г., СП № 72/2021 г., СП № 7/2020 г., СП № 45/2020 г., СП №
99/2021 г., СП № 55/2021 г.
При извършената проверка на приключилите досъдебни
производства, които са внесени в съда по реда на чл. 381 от НПК, не
се
констатират
произнасяния
на
прокурорите
извън
законоустановения в НПК срок. В книгата за споразуменията се
отразява датата на постъпване на делото в прокуратурата и
изпращането му в съда.
От проверените преписки се установи, че само по отделни
споразумения (на прокурорите от ТО-Пещера) е приложено копие от
съдебния протокол, от който е видно, че е одобрено споразумението.
Преписките са прономеровани и прошнуровани, подредени са
хронологично.
1.3. През проверявания период в съда са внесени предложения по
реда на чл. 375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание при условията на чл.78а от
НК, както следва:
През 2020 г.:
РП-Пазарджик – 54 бр., като 50 бр. са уважени от съда;
постановени са 3 бр. оправдателни решения; върнати от съда
предложения - 2 бр.
РП-Пещера – 15 бр., всички са уважени от съда;
РП-Панагюрище – 7 бр., решени от съда са 5 бр.
През 2021 г.:
Внесени са общо 91 бр. предложение по реда на чл. 375 НПК.
Решени от съда са 95 бр., а уважени са 84 бр. предложения.
С оправдателни решения са приключили 5 бр. предложения.
Върнати от съда са 6 бр. предложения, подадени са 3 бр.
протести, които са неуважени.
На случаен принцип са проверени следните досъдебните
производства, приключени по реда на чл. 375 от НПК:
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№ 27/2020 г., наблюдаващ прокурор Тихомир Гергов. Делото
е получено в РП – Пазарджик на 10.06.2020 г. с мнение за съд. На
12.06.2020 г. делото е внесено в съда с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
С писмо от 27.07.2020 г. на РС-Пазарджик е получен препис от влязло
в сила решение № 414/09.07.2020 г. на РС-Пазарджик по НАХД №
847/2020 г., от което е видно, че наложеното административно
наказание е глоба в размер на 500 лв. Върху решението е положен
печат, че същото е влязло в сила. Преписката е прошнурована и
хронологично подредена.
Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда
на чл. 375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Гергов: № 10/2021 г.
№ 1/2020 г., наблюдаващ прокурор Елена Попова. Делото е
получено в РП-Пазарджик на 06.12.2019 г. с мнение за съд. На
06.01.2020 г. делото е внесено в съда с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
С писмо на РС-Пазарджик е получен препис от влязло в сила решение
№ 138/17.02.2020 г. на РС-Пазарджик по НАХД № 33/2020 г., от което
е видно, че наложеното административно наказание е глоба в размер
на 500 лв. Върху решението е положен печат, че същото е влязло в
сила на 04.03.2020 г. и печат „вярно с оригинала“. Преписката е
прошнурована и хронологично подредена.
Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда
на чл. 375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Елена Попова: № 92/2021
г.
№ 19/2020 г., наблюдаващ прокурор Васка Наскова. Делото е
получено в РП-Пазарджик на 16.04.2020 г. с мнение за съд. На
27.04.2020 г. делото е внесено в съда с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
С писмо от 25.09.2020 г. на РС-Пазарджик е получен препис от влязло
в сила решение № 463/27.07.2020 г. на РС - Пазарджик по АНД №
614/2020 г., от което е видно, че наложеното административно
наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението е положен
печат, че същото е влязло в сила на 12.08.2020 г. и печат „вярно с
оригинала“. Преписката е прошнурована и хронологично подредена.
Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда
на чл. 375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Наскова: № 36/2021 г.
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№ 77/2021 г., наблюдаващ прокурор Радослав Бакърджиев.
Делото е получено в РП-Пазарджик на 06.10.2021 г. с мнение за съд.
На 28.10.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. С писмо от 15.02.2022 г. на РСПазарджик е получен препис от влязло в сила решение №
770/15.12.2021 г. на РС - Пазарджик по АНД № 1672/2021 г., от което е
видно, че наложеното административно наказание е глоба в размер на
1000 лв. Върху решението е положен печат, че същото е влязло в сила
на 31.12.2021 г. и печат „вярно с оригинала“. Преписката е
прошнурована и хронологично подредена.
Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда
на чл. 375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Бакърджиев: № 42/2020 г.
№ 2/2020 г., наблюдаващ прокурор Величка Христова.
Делото е получено в РП-Пазарджик на 25.11.2019 г. с мнение за съд.
На 14.01.2020 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. С писмо от 28.09.2020 г. на РСПазарджик е получен препис от влязло в сила решение №
356/17.06.2020 г. на РС - Пазарджик по АНД № 71/2020 г., от което е
видно, че наложеното административно наказание е глоба в размер на
1500 лв. Върху решението е положен печат, че същото е влязло в сила
на 24.09.2020 г. и печат „вярно с оригинала“. Преписката е
прошнурована и хронологично подредена.
№ 65/2021 г., наблюдаващ прокурор Георги Кацаров. Делото
е получено в РП-Пазарджик на 22.07.2021 г. с мнение за съд. На
17.08.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
С писмо от 29.09.2021 г. на РС-Пазарджик е получен препис от влязло
в сила решение № 562/13.09.2021 г. на РС - Пазарджик по АНД №
1238/2021 г., от което е видно, че наложеното административно
наказание е глоба в размер на 1000 лв. Върху решението е положен
печат, че същото е влязло в сила на 29.09.2021 г. и печат „вярно с
оригинала“. Преписката е прошнурована и хронологично подредена.
Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда
на чл. 375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Кацаров № 21/2020 г.
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№ 26/2020 г., наблюдаващ прокурор Албена Кузманова.
Делото е получено в РП-Пазарджик на 03.06.2020 г. с мнение за съд.
На 10.06.2020 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. С писмо от 13.07.2020 г. на РСПазарджик е получен препис от влязло в сила решение №
371/26.06.2020 г. на РС - Пазарджик по АНД № 832/2020 г., от което е
видно, че наложеното административно наказание е глоба в размер на
1000 лв. Върху решението е положен печат, че същото е влязло в сила
на 11.07.2020 г. и печат „вярно с оригинала“. Преписката е
прошнурована и хронологично подредена.
Допълнително са проверени следните дела, приключени по реда
на чл. 375 от НПК: № 94/2021 г., № 29/2020 г., № 33/2021г., №
38/2021г., № 91/2021г., № 1/2021 г., № 89/2021 г., № 41/2021 г., №
46/2021 г., № 45/2021 г., 25/2021 г., № 3/2020 г., № 7/2020 г., № 81/2021
г.
Произнасянията на прокурорите по проверените досъдебни
производства, които са внесени в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност и с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а от НК, са в
предвидения в НПК срок.
По делата се прилага решението на съответния районен съд,
от което е видно наложеното административно наказание.
Върху решението е положен печат, удостоверяващ датата на
влизането му в сила.
Установява се, че проверените дела решени по този ред, са
подредени хронологично и са прошнуровани.
По отношение на сигнатурата следва да се отбележи, че върху
началната страница на папката е отразено „чл. 78а“, след което
следва номерът на делото по дневника за този вид преписки.
1.4. Участие на прокурорите в съдебни заседания
наказателни дела през проверявания период е, както следва:

по

През 2020 г.:
В РП-Пазарджик прокурорите са участвали в – 885 бр. съдебни
заседания по наказателни дела;
В РП-Пещера – 118 бр. съдебни заседания по наказателни дела;
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В РП-Панагюрище – 118 бр. съдебни заседания по наказателни
дела.
Разпоредбата на чл. 144, ал.2 от ЗСВ е приложена по 3 бр. дела –
в РП-Пазарджик.
През 2021 г. прокурорите от РП-Пазарджик и ТО са участвали
общо в 1476 бр. съдебни заседания по наказателни дела.
Посочена е средномесечна натовареност на прокурор 127.3 бр.
дела.
Разпоредбата на чл. 144, ал.2 от ЗСВ е приложена по 32 бр.
заседания през 2021 г.
През двете години на проверявания период не се отчита отлагане
на заседания поради неявяване на прокурора.
1.5.

Организация по изпълнение на наказанията

През 2020 г. в районните прокуратури са получени присъди за
изпълнение, както следва:
В РП-Пазарджик – 231 бр. присъди;
В РП-Пещера – 41 бр. присъди;
В РП-Панагюрище – 43 бр. присъди,
като всички са изпълнени в срок, с изключение на Р-214/2020 г. на РП-Пазарджик, поради изчакване произнасянето на съда по
внесено предложение за групиране на наказанията.
През 2021 г. в РП-Пазарджик и ТО са приведени в изпълнение
общо - 440 присъди.
През 2020 г. и 2021 г. от не се отчитат неприведени в срок
присъди, както и отлагания на изпълнението на наказанието.
Организацията по изпълнението на наказанията се проследи
в Книгата за изпълнение на присъдите и от материалите по
присъдните преписки. На случаен принцип са проверени следните
присъдни преписки:
№ Р-139/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, прокурор Георги
Кацаров. На 22.07.2020 г. в РП-Пазарджик е получен препис от
присъда № 1/2020 г. по НОХД № 1909/2018 г. на РС-Пазарджик,
съгласно която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от
3 години при първоначален общ режим. На 28.07.2020 г. е изпратено
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писмо, ведно с препис от присъдата, до началника на ОЗ – Пазарджик
при ГД „Охрана“ към МП за привеждане в изпълнение, както и на
същата дата и до началника на Затвора – Пазарджик. На същата дата е
уведомен и съдът за предприетите действия. На 31.07.2020 г. РППазарджик е уведомена от ГД „Охрана“ ОЗ – Пазарджик, че присъдата
е приведена в изпълнение. На 05.08.2020 г. РП-Пазарджик е уведомена
и от Затвора – Пазарджик, като на същата дата е уведомен РСПазарджик относно привеждане на присъдата в изпълнение.
№ Р-44/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, прокурор
Николай Топкаров. На 09.02.2021 г. в РП-Пазарджик е получен
препис от присъда № 12/2020 г. по НОХД № 540/2020 г. на РСПазарджик, съгласно която е наложено наказание „пробация“ за срок от
6 месеца. На 09.02.2021 г. е изпратено писмо, ведно с препис от
присъдата, до началника на Пробационна служба – Пазарджик за
привеждане в изпълнение, като на същата дата е уведомен и съдът за
предприетите действия. На 22.02.2021 г. РП-Пазарджик е уведомена от
ТО на ОС „ ИН“ – Пазарджик, че присъдата е приведена в изпълнение,
като на същата дата е уведомен РС-Пазарджик. На 19.08.2021 г. РППазарджик е уведомена, че е приключило изтърпяването на
наказанието. На същата дата е уведомен съдът.
№ Р-190/2020 г. по описа на РП – Пазарджик, прокурор Георги
Кацаров. На 19.10.2020 г. в РП-Пазарджик е получен препис от
споразумение № 10/15.10.2020 г. по НОХД № 992/2020 г. на РСПазарджик, съгласно което
е наложено наказание „обществено
порицание“ за срок от 1 месец. На 19.10.2020 г. е изпратено писмо,
ведно с препис, чрез началника на РУМВР –Пазарджик до кмета на
Община Пазарджик, както и на същата дата е уведомен и съдът за
предприетите действия. На 05.02.2021 г. РП-Пазарджик е уведомена от
заместник-кмета на община Пазарджик, че крайната дата на
наложеното наказание е 23.11.2020 г. На 09.02.2021 г. е уведомен съда.
№ Р-104/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, прокурор
Величка Христова. На 19.03.2021 г. в РП-Пазарджик е получен препис
от споразумение № 43/17.03.2021 г. по НОХД № 263/2021 г. на РСПазарджик, съгласно което е наложено наказание „лишаване от
свобода“ за срок от 1 година и 4 месеца при първоначален строг режим.
На 19.03.2021 г. е изпратено писмо, ведно с препис, до началника на
Затвора – Сливен. РП-Пазарджик е уведомена от Затвора – Сливен, че
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наложеното наказание е приведено в изпълнение и на същата дата е
уведомен и съдът за предприетите действия. На 21.04.2022 г. РППазарджик е уведомена от Затвора – Сливен, че наказанието е
изтърпяно, като на 27.04.2022 г. е уведомен РС-Пазарджик.
№ Р-343/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, прокурор
Величка Христова. На 18.10.2021 г. в РП-Пазарджик е получен препис
от споразумение № 175/15.10.2021 г. по НОХД № 1514/2021 г. на РСПазарджик, съгласно което е наложено наказание „ЛПУМПС“ за срок
от осем месеца и „лишаване от свобода“ за срок от осем месеца, чието
изпълнение е отложено по реда на чл. 66 НК. На 18.10.2021 г. е
изпратено писмо, ведно с препис от споразумението, до началника на
сектор „ПП“ при ОДМВР - Пазарджик, и на същата дата е уведомен и
съдът за предприетите действия. На 25.10.2021 г. РП-Пазарджик е
уведомена, че наказанието е приведено в изпълнение, като на
27.10.2021 г. е уведомен съдът. На 01.02.2022 г. РП-Пазарджик и РСПазарджик са уведомени, че наказанието е изтърпяно.
№ Р-372/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, прокурор Ваня
Георгиева. На 11.11.2021 г. в РП-Пазарджик е получен препис от
споразумение № 196/08.11.2021 г. по НОХД № 1614/2021 г. на РСПазарджик, съгласно което е наложено наказание „лишаване от
свобода“ за срок от 9 месеца при първоначален строг режим. На
12.11.2021 г. е изпратено писмо, ведно с препис от присъдата, до
началника на Затвора - Пазарджик за привеждане в изпълнение, както и
на същата дата е уведомен и съдът за предприетите действия. На
19.11.2021 г. РП-Пазарджик е уведомена от Затвора – Пазарджик, че
наказанието е приведено в изпълнение. На същата дата е уведомен РСПазарджик. На 22.02.2022 г. РП-Пазарджик е уведомена, че наказанието
е изтърпяно, а съдът е уведомен на 23.02.2021 г.
№ Р-133/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, прокурор
Даниела Петърнейчева. На 08.04.2021 г. в РП-Пазарджик е получен
препис от споразумение № 3/07.04.2021 г. по НОХД № 72/2021 г. на
РС-Пещера, съгласно което е наложено наказание „лишаване от
свобода“ за срок от 5 месеца, с изпитателен срок от 3 години и
наказание „ЛПУМПС“ - за срок от 5 месеца. На 09.04.2020 г. е
изпратено писмо до началника сектор „ПП“ - КАТ при ОДМВР –
Пазарджик, и на същата дата е уведомен и съдът за предприетите
действия. На 21.04.2021 г. РП-Пазарджик е уведомена от сектор „ПП“
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КАТ при ОДМВР - Пазарджик, че присъдата е приведена в изпълнение.
На следващия ден е уведомен РС-Пещера. На 30.08.2021 г. РС-Пещера
е уведомен, че наказанието е изтърпяно.
Допълнително са проверени следните прокурорски преписки,
образувани във връзка с изпълнение на наказания: Р-406/2021 г., Р288/2021 г., Р – 245/2021 г., Р- 162/2020 г., Р-2/2021 г., Р-99/2020 г., Р413/2021 г., Р-363/2021 г., ДП – 292/2021 г. – по делегация, Р416/2021г., Р-426/2021 г., Р-388/2021 г., Р-354/2021 г., Р- 303/2021 г.
При проверката на присъдните преписки се констатира, че
привеждането на наложените наказания е в срок, както и
уведомяването на съда. В присъдната книга всички преписки са под
конкретен номер.
Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях.
В тази връзка следва да се отбележи, че с разпореждане №
016/01.03.2021 г. на административния ръководител е уредена
работата на РП-Пазарджик и прилежащите ТО по отношение на
изпълнение на наказанията и други принудителни мерки. В т. І.4, ІІ.4.,
ІІІ.4 и ІV.4 от разпореждането са възложени ежемесечни проверки по
книгата за изпълнение на влезлите в сила съдебни актове на
съответните прокурори от РП и ТО.
Заместникът на адм. ръководител извършва на всеки 6 месеца
проверка по отразените в регистъра данни и проучва, систематизира
и обобщава причините относно непривеждането в изпълнение на
влезлите в сила съдебни актове.
Проверяващият екип констатира стриктно спазване на срока по
чл. 416, ал.6 от НПК и на Указание за дейността на прокуратурата по
надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед на главния прокурор № 5306/24.11.2014 г.,
влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди № РД-04203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на ГП на РБ.
2. Гражданско-съдебен надзор:
Прокурорите от проверяваните прокуратури осъществяват
дейността си по гражданско-съдебния надзор в съответствие с
нормативните актове по действащото законодателство и указанията на
висшестоящите прокуратури.
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През 2020 г. прокурорите са участвали в съдебни заседания по
граждански дела, както следва:
РП-Пазарджик – 46 бр. граждански дела
РП-Пещера – 47 бр.
РП-Панагюрище – 3 бр.
Обжалвани съдебни решения от прокурор:
В РП-Пазарджик – 3 бр. съдебни решения
В РП-Пещера – няма обжалвани
В РП-Панагюрище – няма обжалвани.
През 2021 г. прокурорите от РП-Пазарджик и ТО отчитат 166 бр.
участия в 133 граждански дела.
Обжалвани са 4 бр. съдебни решения.
През 2020 и през 2021 г. не са предявявани граждански искове.
На случаен принцип са проверени следните прокурорски
преписки по ГСН:
Пр.пр. № 2347/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Борис Петков. Преписката е образувана на
25.05.2021 г. по повод получена призовка от РС-Пазарджик за насрочено
гр. д. № 1036/2021 г. по реда на чл. 542 и сл. ГПК, вр. чл. 38, ал.4 ЗГР.
По преписката е приложено решение № 736/02.09.2021 г., получено в
РП-Пазарджик на 03.09.2021 г., съгласно което е разпоредено да бъде
издаден акт за смърт.
Пр.пр. № 4627/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Борис Петков. Преписката е образувана на
23.09.2021 г. по повод получена призовка от РС-Пазарджик за насрочено
гр. д. № 3090/2021 г. по реда на чл. 19, ал.1 от ЗГР. По преписката е
приложено решение № 807/01.10.2021 г., получено в РП-Пазарджик на
07.10.2021 г., съгласно което е допусната промяна на фамилното име.
Пр.пр. № 3061/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ТО Пещера, наблюдаващ прокурор Даниела Петърнейчева. Преписката
е образувана на 29.06.2021 г. по повод получена призовка от РС-Пещера
за насрочено гр. д. № 730/2021 г. по реда на чл. 95 и сл. от ЗСУ. По
преписката е приложено решение № 247/04.08.2021 г., получено в РППазарджик, ТО-Пещера, на 06.08.2021 г., съгласно което лицето е
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настанено за 3 години в дом за пълнолетни лица с умствена
изостаналост.
Пр.пр. № 4716/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Златина Иванова. Преписката е образувана на
20.09.2021 г. по повод получена призовка от РС-Пазарджик за насрочено
гр. д. № 2305/2021 г. по реда на чл. 19, ал.1 от ЗГР. По преписката е
приложено решение № 982/15.11.2021 г., получено в РП-Пазарджик на
19.11.2021 г., съгласно което е допусната промяна на фамилното име.
Пр.пр. № 372/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Румяна Петрова. Преписката е образувана на
11.05.2020 г. по повод получена призовка от РС-Пазарджик за насрочено
гр. д. № 4226/2019 г. по реда на чл. 132, ал.1, т.2 СК. По преписката е
приложено решение № 650/29.06.2020 г., получено в РП-Пазарджик на
02.07.2020 г., съгласно което лицето е лишено от родителски права.
Пр.пр. № 4294/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Златина Иванова. Преписката е образувана на
06.10.2021 г. по повод получена призовка от РС-Пазарджик за насрочено
гр. д. № 2574/2021 г. по реда на чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ. По преписката е
приложено решение № 36/14.01.2022 г., получено в РП-Пазарджик на
19.01.2022 г., съгласно което ПРБ е осъдена на 1400 лв. за имуществени
вреди и 4000 лв. – за неимуществени. С въззивната жалба от 25.01.2022
г. решението е обжалвано от страната. Няма данни за акт на въззивната
инстанция.
Пр.пр. № 2065/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
наблюдаващ прокурор Румяна Петрова. Преписката е образувана на
02.06.2021 г. по повод получена призовка от РС-Пазарджик за насрочено
гр. д. № 1244/2021 г. по реда на чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ. По преписката е
приложено решение № 693/13.08.2021 г., получено в РП-Пазарджик на
17.08.2021 г., съгласно което ПРБ е осъдена да заплати 600 лв. за
имуществени вреди и 1000 лв. – за неимуществени. Решението е
обжалвано от страната, с жалба от 27.08.2022 г. Няма данни за акт на
въззивната инстанция.
Допълнително са проверени следните преписки по ГСН:
Пр.пр. № 2990/2021 г. по описа на РП – Пазарджик
Пр.пр. № ТОП-00119/2020 г. по описа на РП – Пазарджик
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Пр.пр. № ТОП-00219/2020 г. по описа на РП – Пазарджик
Пр.пр. № 48/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ТО-Пещера
Пр.пр. № 5019/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ТО-Пещера
Пр.пр. № 2253/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ТО-Пещера
Пр.пр. № 4871/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 2503/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 84/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 2635/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 3771/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 3802/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 283/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 4678/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 4677/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 4515/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 3598/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 5552/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 3655/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 3504/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 2104/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 806/2021 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 2975/2020 г. по описа на РП – Пазарджик,
Пр.пр. № 2395/2021 г. по описа на РП – Пазарджик
Пр.пр. № 2716/2020 г. по описа на РП – Пазарджик
Пр.пр. № 2265/2021 г. по описа на РП – Пазарджик
Пр.пр. № 171/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ТО-Пещера
Пр.пр. № 2793/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ТОПанагюрище
Пр.пр. № ТОА-00763/2020 г. по описа на РП -Пазарджик
Пр.пр. № 124/2021 г. по описа на РП – Пазарджик, ТОПанагюрище
Преписките по ГСН на проверяваните прокуратури за 2020 г. и
2021 г. са окомплектовани и хронологично подредени. Приложени са
актовете на съда.
В РП-Пазарджик е създадена добра организация за завеждане на
постъпващите книжа от съда и прилагането им към образувани
преписки.
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3. Организация на работата по административносъдебния
надзор и по надзора за законност и защита на обществения интерес
и правата на гражданите.
Дейността на проверяваните прокуратури през 2020 г. и 2021 г. по
АСН и НЗЗОИПГ е осъществявана от прокурорите съгласно Указанията
на ВАП-София, АП-Пловдив и ОП-Пазарджик.
3.1. АСН:
3.1.1. През 2020 г. по АСН съгласно приложената справка се
посочват:
- извършени проверки от прокурора, съгласно плана на
прокуратурата:
РП-Пазарджик – 1 бр.
РП-Пещера:
• проверка (по чл. 145,ал.1,т.1 ЗСВ) в изпълнение на Указание
№ И-6/ 03.02.2020г. на ВАП, р.VІ,т.4 от Плана за дейността на РП Пещера за 2020г. относно осъществяване на постоянен, текущ надзор за
законност на актовете на Общинските съвети в района на РП-Пещера 64 проверки
• проверка (по чл.145,ал.1,т.1 ЗСВ/) в изпълнение на Указание
№ И-6/ 03.02.2020г. на ВАП р.VІ,т.5 от Плана за дейността на РП Пещера за 2020г. относно осъществяване на постоянен, текущ надзор за
законност върху актовете на местните органи на власт - 8 проверки
РП-Панагюрище – 34 бр. проверки
- извършени проверки от прокурора, възложени от
горестоящите прокуратури:
РП-Пазарджик – 18 бр. проверки
РП-Пещера – общо 31 проверки по 10 бр. образувани
прокурорски преписки;
РП-Панагюрище – 1 бр. тематична проверка.
3.1.2. През 2021 г. по АСН съгласно приложената справка се
посочват:
- извършени проверки
от прокурора, съгласно плана на
прокуратурата – 180 проверки, от тях извършени по реда на чл.145,
ал.1, т.1 от ЗСВ - изискани документи – 50 бр. и извършени по реда на
чл.145, ал.1, т.2 от ЗСВ - лични прокурорски проверки – 130 бр.
- извършени
проверки
от
прокурора,
възложени
от
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горестоящите прокуратури – 107 проверки, всички по реда на чл.145,
ал.1, т.3 от ЗСВ.
Подробна информация относно извършените през проверявания
период проверки се съдържа в докладите на отделните прокуратури за
2020 и 2021 г.
Не са образувани досъдебни производства във връзка с
извършените проверки по надзора за законност.
3.2. НЗЗОИПГ
3.2.1. За 2020 г. представената информация се обобщава за
отделните прокуратури, както следва:
Организация на работа по надзора
за законност и защита на
обществения интерес и правата на
гражданите
1. Получени и образувани преписки
Образувани по инициатива на
прокурора
Образувани по искане на граждани и
организации
2.Решени преписки
- подадени протести, резултати от
протеста
3.Останали нерешени преписки в
края на периода

РП-Пазарджик

РП-Пещера

РППанагюрище

51

73

13

49

73

12

2

-

1

49

73

13

2 (уважени)

-

-

2

-

-

3.2.2. За 2021 г. от РП-Пазарджик и ТО се представят следните
статистически данни:
Получени и образувани преписки – общ брой – 188 бр.
От тях :
- образувани по инициатива на прокурора – общо 188 бр.;
- образувани по искане на граждани и организации - не се
отчитат;
Решени преписки – общо 182 бр., не са подавани протести;
Останали нерешени преписки в края на периода - 6 бр.
На случаен принцип в РП-Пазарджик са проверени следните
преписки по надзора:
Пр.пр. № 849/2020 г. по описа на РП-Пазарджик:
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Преписката е образувана на 11.03.2020 г. е по повод получено от
ОП-Пазарджик указание на ВАП по изпълнение на плана й за 2020 г. за
проверка в общини и населени места, които не са административни
центрове на области, чрез възлагане на кметовете на общините за
установяване на незаконни сметища, почистването им и налагане на
санкции на виновни лица. Определен е срок на проверката - 09.04.2020
г. В определения срок РП-Пазарджик изготвя и изпраща справката на
ОП-Пазарджик. На 08.06.2020 г. от ОП-Пазарджик е получено писмо,
ведно с обобщена справка на ВАП, с оглед евентуална възможност и
необходимост от предприемане на съответни действия по реда на
надзора за законност. На 14.07.2020 г. РП-Пазарджик изпраща
разпореждане до съответните общини. След отговор от същите, на
21.09.2020 г. е изготвена справка до ОП-Пазарджик.
Пр.пр. № 3094/2020 г. по описа на РП-Пазарджик:
Образувана е на 28.09.2020 г. по повод получено разпореждане на
ВАП от ОП-Пазарджик за извършване на проверка във връзка с
изпълнение на изискванията на Закона за енергетиката с цел
осигуряване експлоатация и поддържане мрежите и съоръженията за
външно осветление на имоти – общинска собственост. Определен е
срок на проверката - 16.11.2020 г. С постановление на прокурор при
РП-Пазарджик от 01.10.2020 г., на основание чл. 145 ЗСВ, на
съответните общини е възложена проверка. На 04.11.2020 г. е изготвена
обобщена справка от РП-Пазарджик до ОП-Пазарджик.
Пр.пр. № 1566/2019 г. по описа на РП-Пазарджик:
Образувана е на 25.04.2019 г. по повод указания на ВАП относно
трагични инциденти в резултат на проявена агресия от кучета –
домашни любимци за извършване на проверка за законност по спазване
изискванията на ЗВМД. Определен е срок на проверката - 26.08.2019 г.
На 10.05.2019 г. на съответните общини са възложени проверки за
спазването на изискванията на чл. 172, т. 2 и чл. 177, ал.1, т. 3 и 4 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност на територията на
съответните общини. На 21.06.2019 г. е изготвена справка до ВАП. На
04.11.2020 г. чрез ОП-Пазарджик е получена резолюция на ВАП за
допълнителна проверка с определен нов срок – 15.12.2020 г. С
постановление от 09.11.2020 са възложени допълнителните проверки на
съответните общини. Обобщен доклад е извършен на 25.01.2021 г. , не е
спазен срокът, защото от 1 община са се забавили.
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Пр.пр. № 2624/2020 г. по описа на РП-Пазарджик:
Образувана е на 12.08.2020 г. по повод получено от ОППазарджик указание на ВАП за проверка относно приемането на
наредби от ОС съобразно задължението им по чл. 133 от ЗВМД, като е
определен срок 21.09.2020 г. Възложени са проверки на съответните
общини, като въз основа на техните доклади на 17.09.2020 г. е
изготвена обобщена справка от РП-Пазарджик до ОП-Пазарджик.
Пр.пр. № 1189/2021 г. по описа на РП-Пазарджик:
Образувана е на 15.03.2021 г. е по повод получено от АП-Пловдив
указание на ВАП за проверка относно нерегламентиран добив на злато,
като е поставен срок – 11.05.2021 г. На 16.03.2021 г. са възложени
проверки на съответните общини. На 20.05.2021 г. АП-Пловдив е
изискала по електронна поща изпращане на справката. Същият ден РППазарджик изпраща справката.
Допълнително са проверени следните пр.пр. по описа на РППазарджик: пр.пр. № 5196/2021 г., пр.пр. № 2699/2020 г., пр.пр. №
4517/2021 г., пр.пр. № 948/2021 г., пр.пр. № 1159/2021 г.
Състоянието
и
организацията
на
дейността
по
административно-съдебния надзор и на надзора за законност по
прилагането на закона в районните прокуратури от Пазарджишки
съдебен район са на добро ниво.
Общонадзорните проверки се приключват в указаните срокове.
При настоящата проверка се установи, че при осъществяване
надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите, прокурорите спазват Методиката за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения
интерес и правата на гражданите, утвърдена със Заповед №
1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
Въз основа на извършената от ИВСС проверка се налагат
следните
ИЗВОДИ:
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Книгите, регистрите и дневниците в РП-Пазарджик и
прилежащите ТО-Пещера и ТО-Панагюрище са прегледни, пълни и
прецизни.Водят се съобразно разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ.
Предвид на което ,може да се заключи, че същите отговарят на
изискванията на ПАПРБ и на Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-027/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
Главния прокурор на РБ.
Констатира се, че някои от водените дневници не са приключени
с отбелязване на първия и последния входящ номер, положен печат на
прокуратурата и подпис на длъжностно лице.
При проверката се установи, че препоръката по т.3 от
предходната КПП на РП-Панагюрище е изпълнена - В РП-Панагюрище
(ТО-Панагюрищe) e въведена книга за веществените доказателства.
Отразяванията в книгите за изпълнение на наказанията са
подробни и своевременни. При проверка на книгите не се установяват
данни за забавено изпълнение на присъди.
Ежемесечните проверки са с отбелязване на датата на
проверката, печат на прокуратурата и подпис на съответния
прокурор.
Установява се спазване на т. 70 и т. 70а от раздел VІІ от
Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение
на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със заповед №
5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди с
номера № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на ГП на
РБ.
Проверяващият екип констатира, че в проверените
териториални отделения се водят книгите по чл. 67, ал.2 ПАПРБ.
Организацията на деловодната дейност в РП-Пазарджик и ТО е
в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал.1, вр. чл. 21, т.4, чл. 26,
ал.1 и чл. 41, ал.3 от Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.
За 2021 г. под всеки номер на преписката, регистрирана във
входящия дневник на РП, се отразява и номерът от вътрешния входящ
дневник на ТО. Дадените в помощното указание насоки във връзка с
организацията на деловодната работа след обособяването на РП с ТО
са изпълнени.
През 2020 г. и 2021 г. в районните прокуратури, респективно РППазарджик и ТО, стриктно се спазват изискванията за случаен
подбор при разпределение на преписките и делата.
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Протоколите за случайното разпределение се прилагат към
всяка преписка. В отделна папка се съхраняват подписаните
протоколи за случайно разпределение на преписките и досъдебните
производства за деня, подредени по хронологичен ред.
При проверката се констатира, че определените групи преписки
и досъдебни производства в РП-Пазарджик, РП-Пещера и РППанагюрище (за 2020 г.) и РП-Пазарджик и ТО (за 2021 г.)
съответстват на унифицираните групи, определени в чл. 4 от
Правилата за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ,
утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със заповед
№ РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-23/02.11.2017 г., заповед №
РД-04-459/27.12.2018 г., заповед № РД-02-10/03.02.2021 г., заповед №
РД-02-18/26.04.2021 г., отм. със заповед № РД-02-22/13.09.2021 г. на
главния прокурор, както и на аналогичния текст на чл. 4 от
Правилата, утвърдени със заповед № РД-02-23/13-09-2021 г. на главния
прокурор.
Констатира се реално приложение на чл. 4, ал.1, т.11.10 от
посочените по-горе Правила през 2021 г. по отношение на
териториалните отделения.
Констатира се също така, че са спазени разпоредбите на чл. 7,
ал.1, т.4 и ал.2, т.4, отнасящи се до задължителните групи и
минималната натовареност на административния ръководител,
както и разпоредбата на чл. 8, ал.2, т.5, отнасяща се до минималната
натовареност на заместника на административния ръководител.
При извършената проверка на прокурорските преписки и дела не
се установяват отклонения от принципа за случайното разпределение
на същите.
На основание на гореизложените статистически данни се
констатира увеличение на средната натовареност на прокурорите от
РП-Пазарджик след обособяването на отделните ТО през 2021 г., с
3.58% спрямо 2020 г.
Проверяващият екип установи, че описването, съхранението,
връщането и унищожаването на веществените доказателства за
проверявания период в районните прокуратури, респективно РППазарджик и ТО, се извършва в съответствие с разпоредбите на
действащия ПАПРБ.
Води се регистър на веществените доказателства - МПС.
Издадените заповеди съдържат реквизитите и отговорят на
изискванията на чл.12 от Инструкцията за деловодната дейност и
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документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-027/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
Главния прокурор на РБ.
В РП-Пазарджик и ТО е създадена организация за повишаване на
професионалната квалификация на прокурорите и служителите,
която е основополагаща за очакваното от тях качествено изпълнение
на законовите им правомощия. Съобразно индивидуалните
потребности и интереси се предоставя възможността на всеки
магистрат и съдебен служител да участва в обучителни форми,
организирани от ВСС, ВКП, НИП и други институции.
Качеството на работа на прокурорите от РП-Пазарджик за
2021 г. се потвърждава от констатирания по време на проверката
минимален процент на отменените откази от общо постановените –
1,36%.
Проверяващият екип установи следната добра практика по
повод произнасянията на прокурорите от РП-Пазарджик и ТО с
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство:
преписките са окомплектовани, подредени, номерирани, като на
предната корица е отбелязан съответният номер на преписката по
описа на прокуратурата, наблюдаващия прокурор, датата на
образуване, датата на крайния акт.
Проверките на органите на МВР са възлагани в срок.
Преписи от актовете своевременно се изпращат на
заинтересованите страни.
При обжалване на постановленията за отказ, същите са
администрирани и незабавно изпращани на въззивната прокуратура.
По всички преписки е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор.
Произнасянията на прокурорите от РП-Пещера, РППанагюрище и РП-Пазарджик – за 2020 г., както и от РП-Пазарджик
и прилежащите ТО – за 2021 г., по спрените досъдебни производства
са обосновани, мотивирани и в срок.
Препис от постановлението за спиране ее изпраща на страните
и им ее указва възможността за обжалване на постановлението в 7дневен срок от получаването му пред съответния районен съд.
Материалите са подредени хронологично, окомплектовани са и
се прилагат обратни разписки, удостоверяващи връчването на препис
от постановлението за спиране.
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По спрените ДП наблюдаващите прокурори дават конкретни
указания на органите на МВР за извършване на необходимите ПСД и
ОИМ за установяване на извършителя. В постановленията за спиране
е разпоредено периодично да се докладват резултатите от
проведените ОИМ.
Въз основа на гореизложеното се констатира, че е създадена
организация от страна на административния ръководител за реално
изпълнение на препоръките, дадени в актовете с резултатите от
предходните КПП на проверяваните прокуратури, наблюдаващите
прокурори да дават указания на органите на МВР за издирване на
извършителя и периодично уведомяване на прокуратурата, в определен
срок - на всеки три или четири месеца, за проведените ОИМ и
постигнатите резултати.
Към материалите обаче не са налични приложени справки от
органите на МВР за резултатите от работата по спрените дела.
В хода на проверката се установи, че през 2021 г. (след
преструкторирането на районните прокуратури, като ТО при РППазарджик) е налице подобрение в работата относно спазване срока
по чл. 244, ал.8 от НПК за възобновяване на спрените ДП на основание
чл. 244, ал.1, т.3 НПК.
С оглед осъществяване на регулярен контрол върху спрените на
това основание ДП, е необходимо изготвянето на актуално
разпореждане на административния ръководител, предвид новата
структура на РП – Пазарджик. (В РП-Пазарджик е в сила
Разпореждане РП № 50/2017 г. от 21.09.2017 г.).
В РП-Пазарджик се констатира, че през 2021 г. пред съда са
обжалвани 25 от общо - 2593 постановления за прекратяване на
наказателните производства, което в относителна стойност
представлява 0.96 %. От тях отменени са 16 постановления, или 0,6%
от всички постановления за прекратяване през 2021 г.
Анализът на представената от РП-Пазарджик информация
обуславя извод за добра работа на прокурорите при прекратяване на
наказателното производство.
При проверката на прекратените досъдебни производства
проверяващият екип констатира, че същите се администрират
своевременно.
Произнасянията на прокурорите са в срок. Постановленията за
прекратяване на досъдебното производство са подробни, обосновани и
мотивирани. Посочена е възможността за обжалването им в 7дневен срок от получаването му пред съответният районен съд. По
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всички са приложени и обратни разписки.При обжалване ,към
материалите се прилагт и актовете на съда.
В постановленията за прекратяване на наказателното
производство се посочват всички номера. Прокурорските преписки,
образувани преди 2021 г. в прокуратурите, които са преобразувани в
ТО към РП-Пазарджик, се отразяват в УИС със съответния префикс
пред номера на преписката, който за РП-Панагюрище е ТОА, за РППещера – ТОП, за РП-Велинград – ТОВ.
С Разпореждане РП № 209/2019 г. на административния
ръководител – районен прокурор на РП-Пазарджик е създадена
организация за подобряване на работата по реда на чл. 234 НПК. На
двама съдебни служители е възложено изготвянето на ежемесечни
справки на наблюдаващите прокурори относно изтичащите срокове по
наблюдаваните от тях досъдебни производства в края на всеки месец.
Разпоредено е, наблюдаващите прокурори да изискват от
разследващите преди изпращане предложенията с искане за
удължаване срока на разследване да им докладват делата с
извършените ПСД и изпълнението на дадени предишни указания.
Въпросните предложения да се изпращат от разследващите до 10 дни
преди изтичане срока на разследване, което да се следи от
наблюдаващия прокурор. При неизпълнение на това задължение, при
установяване на бездействие или неоправдано забавяне на
разследването от страна на даден разследващ, наблюдаващите
прокурори да взимат съответните мерки по НПК или да предлагат
налагане на дисциплинарни наказания.
В т. ІІІ от същото Разпореждане е указано до 10-то число
всеки месец служители при РП-Пазарджик да изготвят справки за
досъдебните производства, по които разследването продължава
повече от две години, както и за тези, по които има привлечени
обвиняеми лица преди повече от една година. Въпросните справки да
се докладват на съответните наблюдаващи прокурори с копие до
административния ръководител – районен прокурор на РППазарджик.
В т. ІV е разпоредено в седмодневен срок от получаване на
справката прокурорите да изготвят писмена справка и да докладват
резултатите от разследването и бъдещите процесуално-следствени
действия
по
посочените
досъдебни
производства
на
административния ръководител – районен прокурор на РППазарджик.
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Предвид променената организационна структура на РППазарджик от 2021 г., както и в съответствие с направените
препоръки от ревизията, осъществена по Заповед ОП № 33/01.04.2021
г. на и.ф. адм. ръководител на ОП-Пазарджик, е препоръчително да се
актуализира цитираното по-горе разпореждане.
При проверката се установи, че по досъдебните производства,
взети на специален надзор е приложена справка до АП-Пловдив, с
която се иска вземане на производството на специален надзор,както и
съответният акт на АП-Пловдив,с който същото е взето на СП.
В РП-Пазарджик и ТО се констатира спазване на Указание за
специален надзор, утв. със Заповед № ЛС-729/18.03.2014 г., изм. със
Заповед № РД-04-199/15.04.2015 г., доп. със Заповед № РД-04382/21.07.2015 г., отм. със Заповед № РД-02-01/05.01.2021 г. на главния
прокурор, както и УСН, утвърдено със Заповед № РД-02-02/05.01.2021
г. на Главния прокурор на РБ.
При проверката на конкретни ПД, проверяващият екип
установи, че прокурорите от РП-Пазарджик и ТО изготвят
обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.4
от НПК срок. Движението на делата е проследено и в книгата за
внесени обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и
точно.
Обвинителните актове, изготвени от прокурорите, са
обосновани и мотивирани и отговарят на разпоредбите на чл.246 от
НПК.
Досъдебните производства са подредени и окомплектовани. На
началната страница са посочени прокурор, дата на образуване,
решаване, номер на прокурорската преписка.
Проверяващият екип установи разнородна практика относно
прилагането на съответния акт на съда – присъда или споразумение
по преписките. По една част съдебните актове са приложени, по
друга е налице само отбелязване върху корицата на вида и размера на
наказанието, а по трета е налице попълнено приложение № 1.
При извършената проверка на приключилите досъдебни
производства, които са внесени в съда по реда на чл. 381 от НПК, не
се
констатират
произнасяния
на
прокурорите
извън
законоустановения в НПК срок. В книгата за споразуменията се
отразява датата на постъпване на делото в прокуратурата и
изпращането му в съда.
От проверените прокурорски преписки се установи, че само по
отделни споразумения (на прокурорите от ТО-Пещера) е приложено
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копие от протокола от съдебното заседание, на което е одобрено
споразумението.
Преписките са прономеровани и прошнуровани, подредени са
хронологично.
Произнасянията на прокурорите по проверените досъдебни
производства, които са внесени в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност и с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а от НК, са в
предвидения в НПК срок.
По делата се прилага решението на съответния районен съд,
от което е видно наложеното административно наказание.
Върху решението е положен печат, удостоверяващ датата на
влизането му в сила.
Установява се, че проверените дела решени по този ред, са
подредени хронологично и са прошнуровани.
По отношение на сигнатурата следва да се отбележи, че върху
началната страница на папката е отразено „чл.78а“, след което
следва номерът на делото по дневника за този вид преписки.
При проверката на присъдните преписки се констатира, че
привеждането на наложените наказания е в срок, както и
уведомяването на съда. В присъдната книга всички преписки са под
конкретен номер.
Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях.
В тази връзка следва да се отбележи, че с разпореждане №
016/01.03.2021 г. на административния ръководител е уредена
работата на РП-Пазарджик и прилежащите ТО по отношение на
изпълнение на наказанията и други принудителни мерки. В т. І.4, ІІ.4.,
ІІІ.4 и ІV.4 от разпореждането са възложени ежемесечни проверки по
книгата за изпълнение на влезлите в сила съдебни актове на
съответните прокурори от РП и ТО.
Заместникът на адм. ръководител извършва на всеки 6 месеца
проверка по отразените в регистъра данни и проучва, систематизира
и обобщава причините относно непривеждането в изпълнение на
влезлите в сила съдебни актове.
Проверяващият екип констатира стриктно спазване на срока по
чл. 416, ал.6 от НПК и на Указание за дейността на прокуратурата по
надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед на главния прокурор № 5306/24.11.2014 г.,
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влязла в сила от 01.12.2014 г., и изм. със заповеди № РД-04203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на ГП на РБ.
Преписките по ГСН на проверяваните прокуратури за 2020 г. и
2021 г. са окомплектовани и хронологично подредени. Приложени са
актовете на съда.
В РП-Пазарджик е създадена добра организация за завеждане на
постъпващите книжа от съда и прилагането им към образувани
преписки.
Състоянието
и
организацията
на
дейността
по
административно-съдебния надзор и по надзора за законност по
прилагането на закона в районните прокуратури от Пазарджишки
съдебен район са на добро ниво.
Общонадзорните проверки се приключват в указаните срокове.
При настоящата проверка се установи, че при осъществяване
надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите, прокурорите спазват Методиката за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения
интерес и правата на гражданите, утвърдена със Заповед №
1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.
Въз основа на извършената планова проверка ИВСС намира, че
административните ръководители на районните прокуратури от
Пазарджишки съдебен район, а именно: РП-Пазарджик, РП-Пещера и
РП-Панагюрище, са създали организация за реално изпълнение на
препоръките, дадени в Актове от предходните комплексни планови
проверки, което води до положителните резултати в работата им.
Следва да се отчете, че в проверявания период се включва и
преструктурирането им от 01.01.2021 г. в териториални отделения на
РП-Пазарджик.
Както вече бе отбелязано в т. 5.2. от раздел І от настоящия Акт,
във връзка с разкриването на съответните ТО е извършена сериозна по
обем административно-организационна, деловодна и счетоводна
дейност, с цел синхронизиране работата на РП-Пазарджик с отделните
ТО. При осъществяването на отделните задачи в цялостния процес по
реорганизацията стриктно са изпълнявани указанията от АГП, ОППазарджик, АП-Пловдив. Установени са добри комуникационни връзки
и структурирана организация на документооборота в прокуратурата.
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Във връзка с изложените по-горе констатации се налага изводът,
че организацията на административната дейност в РП-Пазарджик е на
добро ниво, което е в резултат на общите усилия на административния
ръководител на съдебния орган и административния секретар на РППазарджик.
Отчитайки установените добри практики и потвърждавайки
положителните констатации, проверяващият екип констатира и някои
пропуски, поради което:
На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за
необходимо да даде следните
ПРЕПОРЪКИ:
1. Районният прокурор на РП-Пазарджик, да създаде
организация и предприеме необходимите законови действия за
подобряване на работата и взаимодействието с органите на МВР
във връзка с периодичното предоставяне на справки по спрените
ДП за извършените ОИМ.
2. Предвид новата структура на прокуратурата, и за
подобряване работата по спрените досъдебни производства на
основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК и за стриктно спазване на срока
по чл. 244, ал.8 от НПК, както и по делата, по които разследването
продължава повече от две години, административният
ръководител на РП-Пазарджик да издаде съответната заповед.
3. По досъдебните производства, внесени в съда с
обвинителен акт и със споразумение по реда на чл. 381 НПК, да се
прилага копие от акта на съда.
Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител
– районен прокурор на РП-Пазарджик, на хартиен и електронен
носител.
Административният ръководител – районен прокурор на РППазарджик да запознае прокурорите и съдебните служители от
прокуратурата с резултатите от извършената планова проверка, като
писмено уведоми ИВСС за датата, на която Актът е връчен на
всеки от магистратите за запознаване.
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