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Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2020 г. и Заповед № ПП-22-
22/25.05.2022 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любка
Кабзималска и експерти И    Т      и С    С       .

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата (РП-Девин, РП-
Златоград и РП-Смолян, с ТО-Мадан и ТО-Чепеларе, – за 2020 г. и РП-Смолян с
всички прилежащи ТО – за 2021 г.), на организацията на образуването и
движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването
им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в
прокуратурата и констатиране на противоречива практика. Предходните
комплексни планови проверки на проверявания орган са извършени въз основа
на заповеди на Главния инспектор на ИВСС, както следва: РП-Смолян –заповед
№ ПП-01-16/02.05.2017 г., РП-Девин – Заповед № № ПП-01-14/02.05.2017 г.,
РП-Чепеларе – Заповед № ПП-01-15/02.05.2017 г., РП-Мадан – Заповед № ПП-
01-9/19.04.2017 г., РП-Златоград - Заповед № ПП-01-8/19.04.2017 г.

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 РП-Смолян за 2020 г. и 2021 г., РП-
Девин и РП-Златоград – за 2020 г., анализ на доклади от ревизиите на
прокуратурите,  предоставените 4 бр. справки за проверявания 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). Справките съдържат информация за основните показатели, по
които се извърши проверката.
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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 прокуратури от съдебен район
Смолян за 2020 г.1:
         2.РП-Смолян, с ТО-Мадан (ТОМ) и ТО-Чепеларе (ТОЧ):

Общият брой на прокурорите по щат е 8 броя и включва:
1 щ.бр. - за районен прокурор;
1 щ.бр. - за заместник районен прокурор
5 щ.бр. - за прокурор
1 щ.бр. - за младши прокурор
От тях работили през годината: 6 бр. прокурори, а именно:
Димитър Стратиев – административен ръководител
Славка Гемишева – прокурор с място на работа РП-Смолян
Татяна Найденова - прокурор с място на работа РП-Смолян
Петко Братованов - прокурор с място на работа ТО-Мадан
Вихра Къдринска - прокурор с място на работа ТО-Чепеларе
Нено Димов – младши прокурор с място на работа РП-Смолян (встъпва

в длъжност от 01.07.2019 г. на основание решение по протокол №19, т.5.28 от
заседание на ПК на ВСС от  26.06.2019 г.).

През 2020 г. няма отсъствали прокурори за повече от един месец.
Незаети са 2  щатни магистратски бройки, а именно:
- 1 щатна бройка за заместник на административния ръководител на РП

Смолян
- 1 щатна бройка за прокурор
От страна на РП-Смолян през 2019 г. е изготвено предложение за

обявяване на конкурс, но такъв не е проведен.
През 2020 г. в РП-Смолян (с ТОМ и ТОЧ), няма командировани

прокурори от други прокуратури.

Преназначаване на прокурорите след обособяването на ТО:
С Решение по протокол № 21 от заседание на Пленума на ВСС от

19.07.2018 г., считано от 01.01.2019 г. се закриват РП-Мадан и РП-Чепеларе
и се разкриват териториални отделения: ТО-Мадан и ТО-Чепеларе към
РП-Смолян. С решение по протокол № 30/06.12.2018 г. на Пленума на ВСС, на
основание чл.30, ал.2, т.8, вр.чл.194, ал.1 от ЗС, са съкратени, считано от
01.01.2019 г., една щатна длъжност за „прокурор“ в РП-Мадан и една щатна

1 За 2020 г. са изготвени справки за РП-Девин, РП-Златоград и РП-Смолян – с ТО- Чепеларе и ТО-Мадан.
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длъжност „административен ръководител-районен прокурор“ на РП-Чепеларе.
Разкриват се 2 щатни длъжности „прокурор“ в РП-Смолян, считано от
01.01.2019 г.

С Решение по т.5.14  и 5.15 по протокол № 34/12.12.2018 г. на ПК на
ВСС, на основание чл.194, ал.1 от ЗСВ, са преназначени считано от 01.01.2019
г., прокурорите Вихра Къдринска и Петко Братованов - на длъжност
„прокурор” в РП Смолян.

РП-Девин:
Общ брой прокурори по щат – 2 бр.:
-  от тях работили през годината – 1 бр.;
- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец – не се

сочат;
Незаети щатни бройки за прокурори – 1 бр.

РП-Златоград:
Общ брой прокурори по щат – 2 бр.:
-  от тях работили през годината – 2 бр.;
- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец - 0.
- незаети щатни бройки за прокурори – 0;
- наличие на командировани прокурори и др. – не се отчитат.

1. Щатна осигуреност на РП-Смолян за 2021 г.:
Общ брой прокурори:
В началото на 2021 г. (РП-Смолян с ТОМ, ТОЧ, ТОД и ТОЗ) общият брой

на прокурорите по щат е 12 бр. и включва:
1 щ.бр. за районен прокурор;
1 щ.бр. за заместник - районен прокурор;
9 щ.бр. за прокурор;
1 щ.бр. за младши прокурор.
От така утвърдения щат заетите магистратски бройки към 01.01.2021 г. са

девет, като незает е 1 бр. - за заместник на административния ръководител и
2бр.  - за прокурор.

С решение по протокол №1 от заседание на ПК на ВСС, проведено на
20.01.2021 г., е определена на осн. чл.30, ал.5, т.4 от ЗСВ втора щатна длъжност
„заместник на административния ръководител-зам. районен прокурор” и
считано от същата дата прокурор Петко Братованов е назначен на длъжност
зам.-адм. ръководител-зам. районен прокурор на РП-Смолян. След тази
промяна, магистратският щат на РП-Смолян включва:

1 щатна бройка за районен прокурор;
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2 щатни бройка за заместник-районен прокурор,
8 щатни бройки за прокурор;
1 щатна бройка за младши прокурор.
От 01.06.2021 г.в РП-Смолян е освободена бройката за административен

ръководител на РП-Смолян, поради назначаването на районния прокурор
Димитър Стратиев и встъпването му в длъжност „зам.адм. ръководител-
зам.окръжен прокурор“ в ОП-Смолян, съгласно решение по протокол №
18/19.05.2021 г.на ПК на ВСС. На основание същото решение за и.ф.
административен ръководител-районен прокурор на РП-Смолян е
определена прокурор  от РП-Смолян - Татяна Найденова.

На 13.10.2021 г., прокурор Татяна Найденова встъпва в длъжност
„административен ръководител - районен прокурор на РП-Смолян, на
основание решение по протокол № 34 от заседание от 13.10.2021 г.на ПК на
ВСС. Поради това встъпване се освобождава една длъжност за прокурор в щата
на прокуратурата.

Освен промени в ръководния щат на магистратите, промени през 2021 г.
настъпват и в щатните бройки за длъжност „прокурор”:

Считано от 28.06.2021 г. прокурор от РП-Смолян Вихра Къдринска е
освободена от длъжност „прокурор”, поради назначаването й на длъжност
„съдия” в РС-Пловдив

Считано от 02.07.2021 г. е освободена длъжността за „младши прокурор”
-  с решение по протокол № 23/23.06.2021 г.на ПК на ВСС, мл.прокурор от РП-
Смолян Нено Димов е назначен на длъжност „прокурор” в РП-Пловдив.

Считано от 02.07.2021 г. е заета една свободна бройка за длъжност
„прокурор” в РП Смолян -  въз основа на решение по протокол № 23/23.06.2021
г. на ПК на ВСС мл. прокурор от РП-Ловеч - Мирослав Георгиев е на длъжност
„прокурор” в РП-Смолян.

С решение по т. 2 по протокол № 19/14.10.2021 г. на ПК на ВСС е
съкратена една свободна длъжност за „прокурор”, считано от същата дата.

Към 31.12.2021 г. щатът на прокурорите е - общо 11 и има следния вид:
1 щ.бр. за районен прокурор;
2 щ.бр. за заместник районен прокурор;
7 щ.бр. за прокурор;
1 щ.бр. за младши прокурор.
В края на 2021 г. в съдебния район на РП-Смолян, с ТОМ, ТОЧ, ТОД и

ТОЗ, са заети 7 щ.бр. за магистрати.

Реално работили през 2021 г. в съдебния район на РП-Смолян с  ТО са
следните прокурори:
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Димитър Стратиев – административен ръководител (работи в РП-
Смолян до 01.06.2021 г.);

Петко Братованов – заместник административен ръководител-
заместник -районен прокурор с място на работа ТОМ към РП-Смолян;

Татяна Найденова - прокурор с място на работа РП-Смолян (встъпила в
длъжност административен ръководител на РП-Смолян на 13.10.2021 г.);

Славка Гемишева – прокурор с място на работа РП-Смолян;
Мирослав Георгиев – от 02.07.2021 г. прокурор с място на работа РП-

Смолян ;
Вихра Къдринска - прокурор с място на работа ТО-Чепеларе към РП-

Смолян (до 28.06.2021 г., след което - в РС-Пловдив)
Здравко Делиев - прокурор с място на работа ТО-Девин
Стела Юрчиева-Башева - прокурор с място на работа ТО- Златоград

към РП Смолян
Нежко Метахчов - прокурор с място на работа ТО-Златоград към РП

Смолян
Нено Димов – младши прокурор с място на работа РП-Смолян (до

02.07.2021 г., след което е назначен в РП-Пловдив).

През 2021 г. в РП-Смолян е отсъствал за повече от един месец
прокурор Здравко Делиев.

През 2021  г.  в съдебния район на РП-Смолян с  ТО:  ТОМ,  ТОЧ,  ТОД и
ТОЗ, са незаети 4  щатни магистратски бройки, а именно:

- 1 щатна бройка за зам. адм. ръководител на РП-Смолян;
- 2 щатни бройки за прокурор – от РП-Смолян е изготвено предложение

за обявяване на конкурс за 2свободни щатни бройки за длъжност „прокурор“,
но такъв до момента не е обявен;

- 1 щ.бр. за младши прокурор е свободен от 02.07.2021 г., като същата е
заета от 04.07.2022 г.

През 2021 година в РП-Смолян, с ТОМ, ТОЧ, ТОЗ и ТОД, няма
командировани прокурори от други прокуратури.

Преназначаване на прокурорите след обособяването на ТО:
Във връзка с продължаване на процеса по оптимизиране структурата на

районните прокуратури, с Решение по протокол № 20 от заседание на Пленума
на ВСС от 13.08.2020 г., считано от 01.01.2021 г., са закрити РП-Девин и РП-
Златоград и считано от същата дата са разкрити ТО-Девин и ТО-Златоград
към РП-Смолян.



7

С решение по протокол № 28/19.11.2020 г. на Пленума на ВСС на
основание чл.30, ал.2, т.8, вр. чл.194, ал.1 от ЗСВ са съкратени, считано от
01.01.2021 г.:

- две щатни длъжности в РП-Девин, от които една заета длъжност
„административен ръководител-районен прокурор“ и една свободна длъжност
за „прокурор“, която е  трансформирана в една щатна длъжност „заместник на
административния ръководител-заместник районен прокурор” на РП-Смолян.

- две щатни длъжности в РП-Златоград, от които една заета длъжност
„административен ръководител-районен прокурор“ и една заета длъжност за
„прокурор“.

 Разкрити са 4 щатни длъжности „прокурор“ в РП-Смолян, считано от
01.01.2021 г.

С Решение по т.2.120, т.2.121 и т.2.122 по протокол № 42/25.11.2020 г.на
ПК на ВСС, считано от 01.01.2021 г., прокурорите Стела Башева, Нежко
Метахчов и Здравко Делиев са преназначени на длъжност „прокурор” в РП-
Смолян.

При настоящата проверка е проверена работата на следните
магистрати:

прокурор Димитър Стратиев (в момента зам.-окръжен прокурор в ОП-
Смолян)

прокурор Татяна Найденова
прокурор Славка Гемишева
прокурор Нено Димов (прокурор в РП-Пловдив)
прокурор Мирослав Георгиев
прокурор Вихра Къдринска (съдия в РС-Пловдив)
прокурор Петко Братованоив
прокурор Стела Башева
прокурор Нежко Метахчов

2. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.

2020 г.:
През 2020 година организацията на работа в РП-Смолян, с ТО-Мадан и

ТО-Чепеларе, е осъществявана от адм. ръководител Димитър Стратиев –
назначен на длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на
РП-Смолян с решение по протокол № 12 от заседание от 17.04.2019 г. на ПК на
ВСС и встъпил в длъжност на 30.04.2019 г.

В щата на РП-Смолян, с ТОМ и ТОЧ, за 2020 г.  е наличен свободен щат
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за зам.-адм. ръководител, който през 2020 г. не е зает. При отсъствие на
административният ръководител с нарочни заповеди е възлагано заместване за
съответния период на различни прокурори да изпълняват функциите му.

Отговорници по надзори:
В РП Смолян, с ТОМ и ТОЧ, няма определени конкретни прокурори за

отговорници по надзори:
- Досъдебен надзор - всички прокурори от РП-Смолян, с ТО-Мадан и ТО-

Чепеларе, работят по надзора.
- Наказателно-съдебен надзор – всички прокурори;
- Гражданско-съдебен надзор - всички прокурори;
- Надзор за законност – всички прокурори без административния

ръководител Димитър Стратиев;
- Надзор за законност при изпълнение на наказанията – районният

прокурор Димитър Стратиев е със 100% натовареност по изпълнения на
наказанията, а прокурорите: Славка Гемишева, Татяна Найденова и Нено
Димов с по 1% натовареност.

Организация на дейността по повод първия етап на
преструктурирането2:
С Решение по протокол № 21 от заседание на Пленума на ВСС от

19.07.2018 г., считано от 01.01.2019 г. са закрити РП-Мадан и РП-Чепеларе и са
разкрити териториални отделения ТО-Мадан и ТО-Чепеларе към РП-Смолян.

С решение по точка 20  по протокол № 25/18.10.2018 г. на Пленума на
ВСС, считано от 01.01.2019 г., са закрити третостепенните разпоредители с
бюджет РП-Мадан и РП-Чепеларе; закрити са банковите им сметки; закрити са
кодовете в СЕБРА и по БУЛСТАТ.

С писмо изх.№ 1338/21.11.2018 г. на главния прокурор, във връзка с
организационното осигуряване при закриването на прокуратурите и
създаването на съответни териториални отделения, е изпратено Указание
относно необходимите действия по финансово-счетоводното обслужване и
стопанисването на сградния фонд и автомобилния парк във връзка с
преминаването на дейността на закриващите се прокуратури към районните и
окръжните прокуратури.За което е назначена  комисия .

С решение по точка 67.1.6. по протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на
ВСС, считано от 01.01.2019 г., недвижимите имоти, предоставени за
управление на Пленума на ВСС и ползвани от закритите районни прокуратури,
се възлагат за ползване на ОП-Смолян.

Направление „ФСД“ в ОП-Смолян, съгласно чл. 57, ал. 2, т. 6, т. 7, и т. 9

2 Информацията касае период преди 2020 г., но същата е необходима, с оглед проследяване цялостния процес.
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от ПАПРБ, извършва плащанията във връзка с разходите за необходимата
издръжка на РП-Смолян с ТО; води на отчет движимото имущество на РП-
Смолян; осъществява материално-техническото й снабдяване с инвентар,
техника, консумативни материали и обзавеждане, извън случаите на централно
снабдяване. ОП-Смолян планира необходимите средства и текущите
потребности на районната прокуратура.

Спрямо съдебните служители е приложена  разпоредбата на чл.123, ал. 1,
т. 3 и т. 7 от КТ, като същите са преназначени от новия работодател.

В първия етап, от съдебната реформа в РП-Смолян, с ТО-Мадан и ТО-
Чепеларе, не е извършвано съкращаване на заети щатни бройки за съдебни
служители.

РП-Девин:
В РП-Девин няма възложени функции на заместник на адм. ръководител.

РП-Златоград:
В РП-Златоград адм. ръководител–районен прокурор  е Стела

Юрчиева-Башева. Няма длъжност зам. адм. ръководител.
В РП-Златоград няма определени отговорници по различните видове

надзори. Поради малкият брой прокурори отговорността по надзорите е
разпределена по равно.

2021 г.:
През 2021 г. организацията на работа в РП-Смолян, с ТО-Мадан, ТО-

Чепеларе, ТО-Девин и ТО-Златоград е осъществявана до 01.06.2021 г. от адм.
ръководител Димитър Стратиев.

От 01.06.2021 г., съгласно решение по протокол №18/19.05.2021 г.на ПК
на ВСС, за и.ф. адм. ръководител-районен прокурор на РП-Смолян е
определена прокурор Татяна Найденова, след проведена процедура за избор на
административен ръководител, от 13.10.2021 г. „административен
ръководител – районен прокурор“ на РП-Смолян е Татяна Найденова,
съгласно решение по протокол № 34/13.10.2021 г.на ПК на ВСС.

В щата на РП-Смолян (с ТОМ, ТОЧ, ТОД и ТОЗ) за 2021 г. има две щатни
длъжности за зам.-адм. ръководител. Едната щатна длъжност е заета на
25.01.2021 г. от прокурор Петко Братованов. През цялата 2021 г. другата  щатна
бройка не е заета. При отсъствие на  адм. ръководител, с нарочни заповеди
възлага на  заместника си да изпълнява функциите му.

Отговорници по надзори:
В РП Смолян (с ТОМ, ТОЧ, ТОД и ТОЗ) през 2021 г. няма определени
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конкретни прокурори за отговорници по надзори:
- Досъдебен надзор - всички прокурори;
- Наказателно-съдебен надзор – всички прокурори;
- Гражданско-съдебен надзор - всички прокурори;
- Надзор за законност – всички прокурори без административния

ръководител;
- Надзор за законност при изпълнение на наказанията – районният

прокурор е със 100% натовареност по изпълнения на наказанията, а
прокурорите: Славка Гемишева, Мирослав Георгиев и Нено Димов с по 1%
натовареност.

В този надзор работят само прокурорите с място на работа в РП-
Смолян и привеждат в изпълнение съдебните актове на всички районни
съдилища, намиращи се в съдебния район на РП-Смолян, а именно в Смолян,
Мадан, Чепеларе и Златоград. Прокурорите в териториалните отделения към
РП-Смолян не изпълняват влезли в сила присъди.

Организация на дейността по повод втория етап от
преструктурирането3:

С Решение по протокол № 20 от заседание на Пленума на ВСС от
13.08.2020 г., считано от 01.01.2021 г., са закрити РП-Девин и РП-Златоград и
са разкрити ТО-Девин и ТО-Златоград към РП-Смолян.

Преструктурирането на ФСД е аналогично, както при първия етап.
През втория етап от съдебната реформа в РП-Смолян, не е извършвано

съкращаване на щатни бройки за съдебни служители от общата администрация.

3. Администрация:
2020 г.:
РП-Смолян, с ТОЧ и ТОМ:
Общият брой на служителите по щат е 14:
- 1 щ.бр. „съдебен администратор“;
- 1 щ.бр. „главен счетоводител“;
- 1 щ.бр. „главен специалист „ЧР“;
- 1 щ.бр. „младши специалист-счетоводител и касиер“;
- 1 щ.бр. „шофьор-призовкар“;
- 1 щ.бр. „чистач“;
- 1 щ.бр. „завеждащ служба „Регистратура и деловодство”;
- 6 щ.бр. „съдебен деловодител“;
- 1 щ.бр. „съдебен деловодител и архивар“.

3 По-подоробно - в справка № 1 на РП-Смолян за 2021 г.
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Всички щатни бройки са заети и в края на 2020 година няма освободени и
незаети щатни длъжности.4

 РП-Девин:
Общ брой служители – 3,5 бр. и конкретно заети длъжности - 1 бр.- гл.

счетоводител/и.ф.административен секретар; 1 бр. - съдебен деловодител; 1 бр.
съдебен секретар; ½ бр.- призовкар.

РП-Златоград:
Общ брой служители – 3 бр. и конкретно заети длъжности: главен

специалист-административна дейност - 1 щ.бр.; съдебен деловодител -  1 щ.бр.;
съдебен секретар - 0,5 щ.бр.;  призовкар - 0,5 щ.бр.

В края на отчетния период е извършена промяна в щатния състав на
съдебните служители от РП-Златоград, като щатът е намален на 1 бр. съдебен
служител за длъжността „главен специалист-административна дейност“.

2021 г.:
С Решение по протокол № 42/25.11.2020 г. на ПК на ВСС, считано от

01.01.2021 г., са определени броят и видовете длъжности на съдебните
служители в РП-Смолян и ТОЧ, ТОМ, ТОД, ТОЗ. Така през 2021 година
общият брой на служителите по щат е 19,5:

- 1 бр.съдебен администратор;
- 1 бр. главен специалист „ЧР”;
- 1 бр. главен счетоводител;
- 1 бр. младши специалист – счетоводител и касиер;
- 1 бр. чистач;
- 2 бр. шофьор-призовкар;
- 1 бр. завеждащ служба „Регистратура и деловодство“,
- 7 бр. съдебни деловодители;
- 1,5 бр. съдебен секретар;
- 1 бр. съдебен статистик;
- 1 бр. съдебен деловодител и архивар;
- 1 бр. призовкар.
Всички щатни бройки са заети и в края на 2021 година няма освободени и

незаети щатни длъжности.

Извършена промяна в щата на служителите след обособяването от
01.01.2021  г. на ТО-Девин и ТО-Златоград към РП-Смолян:

В изпълнение на Решение по протокол № 42/25.11.2020 г. на ПК на ВСС,

4 Извършената промяна в щата на служителите след обособяването от 01.01.2019 г. на ТО-Мадан и
ТО- Чепеларе към РП Смолян е описана подробно в Справка № 1 на РП-Смолян за 2020 г.
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считано от 01.01.2021 г.,  в щата на РП-Смолян са преминали съдебните
служители от закритите прокуратури; 1 бр. длъжност „съдебен деловодител“ в
щата на РП-Смолян, считано от 01.01.2021 г., е трансформирана в длъжност
„съдебен статистик“; разкрита е втора бройка за длъжност „шофьор-
призовкар“. На длъжността е назначен служителят, който до 31.12.2020 г. е
заемал длъжността „домакин“ в ОП-Смолян.

4. Материална база и техническа обезпеченост:
РП-Смолян ползва 8 кабинета на втори етаж в Съдебната палата,

намираща се в гр.Смолян, бул. „България” №16; както и два кабинета в
сградата на Областната администрация, намираща се в гр. Смолян, бул.
„България” №14. Материално-техническата база е в отлично състояние.
Съдебната палата в гр. Смолян се стопанисва и управлява от ОС-Смолян.

ТО-Мадан ползва общо 6 помещения, намиращи се в сградата на
Съдебна палата - гр. Мадан, ул. „Обединение“ №8. Отделението разполага с два
прокурорски кабинета, две канцеларии и едно архивно помещение. Съдебната
палата се стопанисва и управлява от РС-Мадан.

ТО-Чепеларе ползва общо 8 помещения, намиращи се в сградата на
Съдебна палата - гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ № 48. Съдебната палата в гр.
Чепеларе се стопанисва и управлява от РС-Чепеларе.

РП-Девин (ТО-Девин) се помещава в сградата на Съдебната палата  - гр.
Девин, на 2-ри етаж. Ползва общо 3 помещения.

РП-Златоград (ТО-Златоград) се помещава и стопанисва 3-ти етаж от
Съдебна палата- гр. Златоград, включващ 7  помещения.Всички кабинети и
канцеларии са оборудвани с необходимото офис оборудване и материали за
нормалната работа на прокурорите и служителите.

Всички прокурори и служители в РП-Смолян са осигурени с
необходимото оборудване – компютри, копирни машини, скенери и
консумативи за нормална работа.

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-Смолян:
- входящ дневник;
- изходящ дневник;
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- административен дневник;
- регистър на лицата, спрямо които е прилагана разпоредбата на чл.183,

ал.3 НК;
- разносна книга за поща (пощенски пратки);
- разносна книга за документи и книжа до институции;
- заповедна книга;
- книга на делата, върнати за доразследване
- книга за задържани лица – с МНО за 72 часа и с постоянна МНО

„задържане под стража” и „домашен арест”;
- описна книга на следствените дела;
- описна книга на дознанията;
- азбучник към описна книга на следствените дела;
- азбучник към описната книга на дознанията;
- книга за делата на специален надзор;
- книга за обвинителни актове;
- книга за досъдебни споразумения;
- книга за освобождаване от наказателна отговорност с предложение за

налагане на административно наказание по чл.78а НК;
- азбучник към книгите за обвинителен акт, за досъдебно предложение за

споразумение и за освобождаване от наказателна отговорност;
- книга за изпълнение на присъдите;
- книга за условни присъди и такива, изпратени за сведение;
- азбучник към книга за изпълнение на присъдите;
- книга за веществени доказателства;
- регистър за веществени доказателства – МПС;
- книга за предложения за принудително лечение;
- азбучник към книга за предложения за принудително лечение;
- книга за участията на прокурорите от РП-Смолян в заседания по

граждански дела;
- дневник на спрени дела /в електронен вариант/;
- регистър за международна правна дейност;
- график съдебни заседания;
- регистър за дела с висок обществен интерес;
- регистър/дневник за регистриране на паралелни наказателни

производства и преписки, на основание чл.4, чл.37 и чл.480 от НПК, отнасящи
се до приложение на принципа в правото „Non bis in idem”;

- регистър за производството, предвидено в чл.83а-83е от ЗАНН;
- регистър за обмен на информация между РП-Смолян и отдел 01

„Специализиран” във ВКП;
- регистър исканията по ЗЕС;
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- регистър на дела по ЗОДОВ;
- регистър на върнатите от съда дела;
- регистър на влезлите в сила оправдателни присъди;
- описна книга за мерки по чл.72 НПК;
- книги за доклад прокурори;
- регистър на заявленията по ЗДОИ;
- регистър трудови договори, актове и допълнителни споразумения;
- регистър за дисциплинарните производства и предприетите мерки по

чл.327 ЗСВ срещу магистрати от РП-Смолян;
- книги за инструктаж на работниците и служителите по безопасност,

хигиена на труда и противопожарна охрана – начален и периодичен
инструктаж;

- книга за положен допълнителен и извънреден труд от магистрати и
служители;

- регистър на печатите в РП-Смолян.

1. От тях:
- водени на основание ПАПРБ - входящ дневник; изходящ дневник;

разносни книги за кореспонденция, за документи и книжа до институции;
заповедна книга; описна книга на следствените дела; описни книги на
дознанията и БП; азбучници към описните книги; книга за обвинителни актове;
книга за досъдебно предложение за споразумение; книга за освобождаване от
наказателна отговорност; азбучник към книгите за обвинителен акт, за
досъдебно предложение за споразумение и за освобождаване от наказателна
отговорност; книга за изпълнение на присъдите; азбучник към книга за
изпълнение на присъдите; книга за веществените доказателства; книга за
преписките с участие на непълнолетни лица; азбучник към книга за преписките
с участие на непълнолетни лица.

- водени по указание на ВКП - регистър за дела с висок обществен
интерес; регистър/дневник за регистриране на паралелни наказателни
производства и преписки, на основание чл.4, чл.37 и чл. 480 от НПК, отнасящи
се до приложение на принципа в правото „Non bis in idem”; книга на делата,
върнати за доразследване; регистър на върнатите от съда дела; оправдателните
присъди; регистър на оправдателните присъди; регистър на исканията по ЗЕС;
регистър на веществени доказателства – МПС; книга за делата на специален
отчет; книга за предложения за принудително лечение; азбучник към книга за
предложения за принудително лечение; дневник за граждански дела; регистър
за производството, предвидено в чл.83а-83е от ЗАНН; регистър за обмен на
информация между РП Смолян и отдел 01 „Специализиран” във ВКП

- водени по собствена преценка - книга за задържани лица; регистър на
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дела по ЗОДОВ; книга за участията на прокурорите от РП-Смолян в заседания
по граждански дела; административен дневник; дневник на спрени дела
(електронен вариант); заповедна книга; книга за условни присъди и такива,
изпратени за сведение; книга за доклад прокурори.

2. От тях:
- водени на хартиен носител – всички изброени горе;
- водени на електронен носител - дневник на спрени дела.

3. Книги, водени в ТО:
На основание чл.67, ал.2 от ПАПРБ, в ТО-Мадан и в ТО-Чепеларе се

водят следните книги:
- вътрешен входящ дневник;
- вътрешен изходящ дневник;
- книга за веществени доказателства;
- разносна книга.

РП-Девин:
1. Водени на основание ПАПРБ:
- входящ дневник;
- азбучник към входящия дневник;
- изходящ дневник;
- описна книга на следователя и органите на дознанието;
- азбучник към описната книга на следователя и органите на дознанието;
- описна книга за внесените обвинителни актове;
- азбучник към книгата за обвинителните актове;
- книга за споразуменията;
- описна книга за предложения по чл.78А от НК;
- книга за изпълнение на присъдите;
- азбучник към книгата за изпълнение на присъдите;
- разносни книги.
- книга за веществените доказателства
- дневник на веществените доказателства когато разследването се

извършва от прокурор;
2. Водени по указание от горестоящи прокуратури:
- книга за задържаните лица;
- книга за извършено претърсване, обиск  и изземване;
- книга за принудителните медицински мерки;
- книга за предявените от прокурора граждански искове в наказателния

процес;
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- книга за ревизионните актове;
- книга за делата на специален отчет;
- книга за гражданските дела;
- описна книга за назначаване на служебни защитници в досъдебното

производство;
- регистър за имущество придобито от престъпна дейност;
- регистър/дневник за паралелни наказателни производства водени в РБ

на основание чл.4, чл.37 и чл. 480 от НПК или водени проверки в РП- Девин;
- книга за прилагане разпоредбата по чл.61 от НК;
- книга за прилагане разпоредбата по чл.183, ал.3 от НК - по указание на

ВКП;
- книга за прилагане разпоредбата по чл. 218б от НК - по указания на

ВКП;
- книга за прилагане разпоредбата по чл. 323, ал.3 от НК - по указание на

ВКП;
- ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията за

спазване на трудовото законодателство;
- книга за положен извънреден труд;
- заповедна книга;
- книга за заповеди, разпореждания;
- главна книга;
- касова книга;
- инвентарна книга;
- книга за печатите;
- регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
- регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятията,

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по
реда на чл.159а, ал.1 от НПК във вр. с чл. 251г, ал. 5 от ЗЕС;

- описна книга за взетите по чл.72 от НПК мерки за обезпечаване на
глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата;

- дневник две или повече досъдебни производства, образувани и водени
срещу едно и също лице;

- дневник за издадена и получена ЕЗА;
- регистър за дисциплинарните производства и предприетите по чл.327 от

ЗСВ мерки срещу магистрати;
- регистър на дела с висок обществен интерес.
3. Електронни регистри, които се разпечатват на  хартия или се водят на

хартиен носител:
- регистър на постановените оправдателни присъди и на върнатите от

съда дела за доразследване;



17

- регистър за веществени доказателства – МПС;
- дневник на спрените досъдебни производства срещу известен

извършител (и на хартия);
- дневник на спрените досъдебни производства срещу неизвестен

извършител (и на хартия);
- електронен регистър за срочността на разследването и проверките,

произнасянето от прокурор и задържането под стража (и на хартия).
4.Водени по собствена преценка:
- докладна книга;
- книга за извършени предварителни проверки от органите на МВР;
- книга за УБДХ, кумулация, протести, реабилитация;
- книга за предадени веществените доказателства.
- административен дневник.
- книга за прием на гражданите в РП-Девин.

РП-Златоград:
През 2020 г. в РП-Златоград са водени следните книги, регистри,

дневници:
1. От тях:
· водени на основание ПАПРБ:
- входящ дневник;
- азбучник към входящия дневник;
- изходящ дневник;
- описна книга на следователя и органите на дознанието;
- азбучник към описната книга на следователя и органите на дознанието;
- книга за веществените доказателства;
- книга за веществени доказателства – МПС;
- книга за внесените обвинителни актове;
- азбучник към книгата за обвинителните актове;
- книга за споразуменията;
- книга за предложения по чл.78а от НК;
- книга за изпълнение на присъдите;
- азбучник към книгата за изпълнение на присъдите;
- разносна книга;
- докладна книга.

· водени по указание на ВКП:
- описна книга, относно предявените от прокурора граждански искове в

наказателния процес;
- регистър за имущество придобито от престъпна дейност;
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- регистър (дневник) за паралелни наказателни производства водени в РБ
на основание чл.4, чл. 37 и чл. 480 от НПК или водени проверки в РП-
Златоград;

- ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията за
спазване на трудовото законодателство;

- описна книга за спрени дела срещу неизвестен извършител;
- описна книга за спрени дела срещу известен извършител;
- регистър на исканията за предоставяне на данни от  предприятията,

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по
реда на чл.159а, ал.1 от НПК във връзка с чл.251г, ал.5 от ЗЕС;

- регистър за всеобхватна финансова проверка;
- регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
- регистър за дисциплинарните производства и предприетите по
- чл.327 от ЗСВ мерки срещу магистрати;
- описна книга за взетите по чл.72 от НПК мерки за обезпечаване
- на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на

държавата;
- регистър преписки и досъдебни производства, касаещи злоупотреби с

европейски фондове;
- регистър на дела с висок обществен интерес;
- дневник две или повече досъдебни производства, образувани и водени

срещу едно и също лице;
- книга за задържаните лица;
- книга за извършено претърсване, обиск  и изземване;
- книга за предявените от прокурора граждански искове в наказателния

процес;
- книга за ревизионните актове;
- книга за делата върнати за доразследване;
- регистър на постановените оправдателни присъди и на върнатите от

съда дела за доразследване;
- книга за делата на специален отчет;
- книга за положен извънреден труд;
- заповедна книга;
- книга за печати;
- архивна книга;
- главна книга;
- касова книга;
- инвентарна книга;
- книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност,

хигиена на труда и противопожарна охрана;
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- регистър на приетите от прокурорите граждани;
- регистър по ЗОДОВ;
· водени по собствена преценка:
- книга за принудителните медицински мерки;
- книга за извършени предварителни проверки от органите на МВР;
- книга за  досъдебни производства постъпили за решаване;
- дневник за издадена и получена ЕЗА;
- книга за гражданските дела, УБДХ, кумулация, реабилитация;
- книга за: преписки и дела, водени по чл. 61 от НК; по чл.183, ал.3 от НК;

по чл.218б от НК; по чл.323, ал.3 от НК; за назначаване на служебен защитник
във фазата на досъдебното производство; за назначаване на служебни
защитници в досъдебното производство;

2.От тях:
· водени на електронен носител - регистър на постановените

оправдателни присъди и на върнатите от съда дела за доразследване; дневник за
спрени дела срещу неизвестен извършител и известен извършител и регистър за
веществени доказателства – МПС (входяща и изходяща част).

· водени на хартиен носител – всички останали.

Водени книги през 2021 г.:
През 2021 г.  в РП-Смолян и  ТО се водят книги,  регистри дневници,

аналогични на водените през 2020 г. като подробно описание на водените на
основание ПАПРБ, водените по указание на ВКП и водените по собствена
преценка дневници и регистри е налично в съответната справка, представена от
проверявания орган.

От тях на електронен носител е воден дневникът на спрените дела, а
всички останали книги са водени на хартиен носител.

На основание чл.67, ал.2 от ПАПРБ, през 2021 г., в ТО-Мадан, в ТО-
Чепеларе, в ТО-Девин и в ТО-Златоград се водят същите книги, водени в ТО
през 2020 г.

5.2. Организация на деловодната дейност и документооборота в РП-
Смолян и  прилежащите ТО, както и взаимодействието между тях.5

С цел организационното осигуряване при закриването на прокуратурите и
преобразуването им в ТО, РП-Смолян създава своя организация на деловодната
дейност и документооборота с ТО-Мадан, ТО-Чепеларе, ТО-Девин и ТО-
Златоград на базата на заповед и помощно указание на главния прокурор, като е

5 Описаната организация на деловодната дейност е аналогична на тази при първия етап на
преструктурирането, когато са обособени ТО-Мадан и ТО-Чепеларе
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издадена Заповед № РД-04-438/23.12.2020 г. С цитираната заповед е
разпоредено, какви книги се водят в седалището и в ТО.

Съдебните деловодители в служба „Регистратура и деловодство“ в РП-
Смолян осигуряват първоначалната регистрация и пълното хронологично
отразяване на движението във входящия дневник на РП-Смолян по всички
преписки в съдебния район, включително и на преписките, възложени на
прокурорите от ТО.

Под всеки номер на преписка, регистрирана във входящия дневник на РП-
Смолян и възложена на ТО, се отбелязва и номерът от вътрешния входящ
дневник на ТО, на който съответства. Съдебният деловодител в
съответното ТО отразява във вътрешния входящ дневник в ТО входящата
кореспонденция, постъпваща от РП-Смолян, както и постъпили на място в
ТО материали за първоначално регистриране (подадени жалби и др., както и
бързи производства, материали по Закона за здравето, за домашно насилие и
пр.). Вътрешният входящ дневник е помощен спрямо входящия дневник.

Постъпилите документи в съответното ТО към РП-Смолян незабавно
се насочват за регистриране във входящия дневник на РП-Смолян. Към всеки
регистриран номер във вътрешният входящ дневник на ТО съдебният
деловодител задължително вписва номера на преписка от входящия дневник
на РП-Смолян, на който съответства регистрираният материал.

Когато преписка, регистрирана във вътрешния входящ дневник на едно
от ТО в съдебния район на РП-Смолян, се разпределя на прокурор от друго ТО
в съдебния район на РП-Смолян, информацията за това се отразява във
входящия дневник на РП-Смолян и във вътрешния входящ дневник на ТО,
откъдето се изпраща преписката.

Когато преписката от ТО от съдебния район на РП-Смолян се
разпределя на прокурор в РП-Смолян, тогава от датата на получаване на
материалите в РП-Смолян записите започват да се водят в основния входящ
дневник на РП. Информацията за това се отразява и във вътрешния входящ
дневник на съответното ТО от съдебния район на РП-Смолян, от което се
получава.

Деловодното отразяване на регистрираните до 31.12.2020 г. преписки по
описа на закритите районни прокуратури, се извършва в съществуващите
деловодни книги и дневници от техните съдебни деловодители, до
приключването им с окончателен прокурорски или съдебен акт.

В справки № 1 за 2020 и 2021 г. на РП-Смолян е подробно отразен
процесът на деловодна и електронна обработка на получаваните материали в
РП и в ТО.

Деловодна обработка на материали в ТО, постъпили за първоначална
регистрация в РП-Смолян: съдебните деловодители в ТО получават
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изпратената от РП-Смолян кореспонденция с опис и извършват съответните
записи в книгите и дневниците в ТО.

Деловодна обработка на материалите, постъпили за първоначална
регистрация в ТО: на всеки постъпил документ за първоначална регистрация в
ТО деловодителят поставя щемпел с номер на преписка, получен от входящия
дневник на РП-Смолян. За получаване на номера, деловодителят от ТО
незабавно изпраща до деловодителя в РП-Смолян по електронна поща сканиран
документа, като преди това е вписал на сканираното копие и номера от
вътрешния входящ дневник на ТО. Номерът на преписка, получен от входящия
дневник на РП-Смолян, се вписва в щемпела, поставен върху регистрирания
документ. Номерът от вътрешния входящ дневник на съответното ТО не е
необходимо да се поставя върху документа. Ако се поставя, се изписва под
щемпела, а не вътре в него. Номерът от вътрешния входящ дневник на
съответното ТО към РП-Смолян се записва в УИС под номера на преписката в
поле „Анотация” по първото движение след завеждане на преписката.

Всички постъпили материали на място в ТО се регистрират във
вътрешния входящ дневник: входящият материал се сканира и изпраща по
електронната поща от служба „Деловодство“ в съответното ТО до служба
„Регистратура и деловодство“ в РП-Смолян за регистрация и получаване на
номер от входящия дневник на РП-Смолян. В този случай се осъществява
незабавно и комуникация по телефон. На жалбоподателя на място се
предоставя входящият номер на преписката от входящия дневник на РП-
Смолян. Служител в служба „Регистратура и деловодство“ в РП-Смолян
регистрира във входящия дневник постъпилия по електронната поща материал.
Незабавно съобщават на служителя в служба „Деловодство“ на съответното ТО
по телефона, както и по електронната поща изпращат материала (документа),
съдържащ номера на преписката, под който са отразили материала. От този
момент документът се идентифицира само с номера от входящия  дневник на
РП-Смолян.

В информационната система (УИС) преписката се регистрира само с
номер от входящия дневник на РП-Смолян.

Със Заповеди с номера №РД-04-439/23.12.2020 г. и №РД-04-13/06.01.2021
г. на РП-Смолян са определени конкретни задължения на съдебните служители
в РП-Смолян и съответните ТО.

5.3. В РП – Смолян са проверени следните книги и дневници:
Входящ дневник:
Представени за проверка са три тома от водените в РП-Смолян входящи

дневници, които са по образец.
Първият том е започнат на 28.11.2019 г. и е завършен с № 1815/04.11.2020
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г., съдържа199 листа. Вторият том е започнат с № 1816/04.11.2020 г. и е
завършен с № 1720/02.07.2021 г. Календарната 2020 г. е приключена  с вх. №
2100/31.12.2020 г., което е отбелязано с печат и подпис на съдебен
администратор. Следващата календарна година започва с вх. № 1/04.01.2021 г.
Третият том е започнат на 02.07.2021 т. с № 1721 и е воден до №
3443/31.12.2021 г. Съдържа 199 листа. Четвъртият том е започнат с №
1681/12.08.2019 и се води до № 930/22.05.2020 г.

Томовете са прошнуровани и прономеровани. Във всички са отбелязани
първият и последният входящ номер,  в края на книгите са положени печат на
прокуратурата и подписи на съдебен администратор.

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.

Изходящ дневник:
Води се от 2007 г. и до момента. Съдържа 247 листа. Прошнурован и

прономерован, с печат и подпис на съдебен администратор. Календарните
години са приключени с подпис на съдебен секретар, печат на прокуратурата,
като е отбелязано, че съответната година завършва на 31.12. с последен
регистрационен номер за календарната година.

Книга за веществените доказателства:
Проверената книга се води от 01.01.2016 г. и до момента. Книгата е

оригинална - съдържа входяща и изходяща част. Прономерована и
прошнурована, с подпис на съдебен администратор и печат на РП-Смолян.
Съдържа 250 листа. Входящите номера започват от № 1 за всяка календарна
година, отбелязани са приемно-предавателните протоколи и съответната дата,
както и длъжностното лице, приело ВД.

Допълнително е представен за проверка и класьор с протоколи от
извършени проверки на веществени доказателства, както и протоколи за
изземване на веществени доказателства и последващо движение на същите.

В РП-Смолян  е проверен регистърът за ВД-МПС с приложени копия от
уведомления за иззети ВД-МПС и протоколи (разписки) за връщането им.

Присъдна книга и азбучник към нея, както и книга за условни
присъди:

Книгата за изпълнение на наказанията се води 01.01.2017 г. Завършена е
на 31.05.2022 г. Същата е прошнурована и прономерована, съдържа 201 листа.
Календарните години са приключени на 31.12. с последния регистрационен
номер, печат и подпис на съдебен администратор на РП-Смолян. Книгата е
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прономерована и прошнурована.
Ежемесечните проверки са с отбелязване на датата на проверката,

печат на прокуратурата и подпис на административния ръководител.
Отразяванията в книгата за изпълнение на наказанията са подробни и

своевременни.
Допълнително са представени за проверка и азбучник на присъдите –

осъдените лица, както и дневник на условните присъди.

В РП-Смолян са проверени и:
· Описна книга на органите на дознанието – по 1 бр. том за двете години.

За 2021 г. е отбелязано, че касае и съответните ТО;
· Описна книга за следствените дела;
· Описна книга за делата на СН, води се от 01.04.2002 г. и към момента;
· Книга за върнати за доразследване ДП за проверявания период;
· Книга за участие на прокурорите по граждански дела;
· Регистър на делата по ЗОДОВ;
· книга по НСН;
· Книга за споразумения по чл. 381 НПК;
· Книга за внесени предложение по реда на чл. 78а НК - води се от 2009

г. и до момента, към нея е представен и азбучник.
· Регистър на влезлите в сила оправдателни присъди;
· Разносни книги;
· Книга за задържаните лица;
· Регистър по реда на чл. 159а НПК вр. чл. 251, ал.5 ЗЕС;
· Разносни книги към органите по разследване;
· Описна книга за работата на дознателите и следователите с ТО.

Проверените в РП-Смолян книги и дневници се приключват по надлежния
ред, с вписване на последния вх. номер към 31.12. за съответната календарна
година. Повечето книги са по образци. Може да се извърши справка по
образуването и движението на съответните преписки. Отразяванията
отговарят на същинското движение.

Проверени книги в ТО-Чепеларе:
Входящ дневник:
Представен за проверка e 1 том, който е по образец, озаглавен - Вътрешен

входящ дневник.
Започнат на 02.01.2019 г. и се води към момента. Годините  започват с №

1 и приключват  с последен регистрационен номер за съответната календарна
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година, както и с подпис на съдебен деловодител и печат на ТО-Чепеларе. За
2020г. са отразени 337 входящи номера към 31.12.2020 г., а за 2021 г. – 227
номера.

Входящият дневник е прошнурован и прономерован и съдържа 199
листа. Води се четливо и прегледно, като към някои от преписките са
прикачени допълнителни листчета, върху които ясно се отразява движението
на преписката.

Вътрешен изходящ дневник в ТО-Чепеларе:
Води се от 01.01.2019 г. и до момента. Съдържа 196 листа. Прошнурован

и прономерован с печат и подпис на съдебен администратор. За 2020 и 2021 г.
няма отразявания.

Книга за веществените доказателства:
Проверената книга се води от 23.01.2019 г. и до момента. Книгата не е по

образец , а е пригодена,  съдържа входяща и изходяща част. Прономерована и
прошнурована, с подпис на съдебен администратор и печат на РП-Смолян, ТО-
Чепеларе. Съдържа 79 листа.

Представени са 2 бр. папки, съдържащи приемателно-предавателни
протоколи.

Представена за проверка е и разносна книга на РП-Чепеларе. Започната
е от 2015 г. и се води и към момента.

Проверени са следните книги и дневници, водени в ТО-Мадан:
Входящ дневник на ТО-Мадан:
Представен за проверка е един том, по образец. Води се от 01.01.2019 г.

до 31.12.2021 г. Календарната 2020 г. е приключена на 31.12.2020 г. с последен
№ 530, с положен подпис на съдебен администратор и печат на прокуратурата.
Календарната 2021 г.е  приключена с № 715/31.12.2021 г.

Входящият дневник е прошнурован и прономерован, съдържа 190 л. Води
се  много добре – от отразената информация може да се проследи
образуването и движението на преписките.

Налице е административен дневник, започнат от 01.01.2017 г. до
08.02.2019 г. , в който са отразявани  административните заповеди.

Водят се и две разносни книги. Прономеровани и прошнуровани , с
подпис на длъжностно лице и положен печат на прокуратурата

Книга за веществените доказателства:
Проверена е книга за ВД на ТО-Мадан:
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Книгата  се води от 31.01.2020 г., не е по образец ,пригодена е голяма
тетрадка  с входяща  и изходяща част. Прономерована и прошнурована съдържа
15 листа. Календарната 2020 г. е приключена на 31.12.2020 г. с № 23  с подпис
на завеждащ служба и печат на РП-Смолян. Календарната 2021 г. е приключена
на 31.12.2021 г. с № 20 и с подпис на завеждащ служба и печат на РП-Смолян.

Допълнително са представени за проверка - 2 бр. класьори с
приемателно-предавателни протоколи за веществени доказателства и
последващо движение на същите.

Представен за проверка е и регистър за ВД-МПС. Води се от 21.04. 2015
г. и до момента. За 2019 г. - 2021 г. книгата е приключена на 31.12.2021 г. с №
36. Налични са подпис на съдебен деловодител и печат на ТО-Мадан.

Проверени са следните книги в РП/ТО-Девин:
Вътрешен входящ дневник на ТО-Девин:
Представен за проверка е един том, по образец. Води се от 04.01.2021 г.,

като календарната 2021 г. е приключена на 31.12.2021 г. с последен № 633, с
положен подпис на съдебен администратор и печат на прокуратурата.

Входящият дневник е прошнурован и прономерован. Съдържа 206 листа,
с подпис на длъжностно лице и положени печат на прокуратурата. Води се
много добре – от отразената  информация може да се проследи образуването
и движението на преписките.

Входящ дневник на РП-Девин за 2020 г.: Представен за проверка е един
том, по образец, води се от 04.01.2020 г. Календарната 2020 г. е приключена на
31.12.2020 г. с последен № 930.

Входящият дневник е прошнурован и прономерован. При приключването
му за положени  подпис и печат.

Изходящ дневник на ТО-Девин:
Води се от 05.01.2009 г. до 2020 г. с последен изх. № 37 към 31.12.2020 г.

Съдържа 98 листа. Прошнурован и прономерован с печат и подпис на
административен секретар.

Книга за веществените доказателства:
1. Проверена е книга за ВД на РП-Девин:
Води се от 1950 г., с входяща  и изходяща част. Прономерована и

прошнурована на 25.11.1950 г., с подпис на околийския прокурор и печат на
околийска прокуратура – Девин, съдържа 200 стр. Календарната 2020 г. е
приключена на 29.12.2020 г. с №17 и с подпис на завеждащ служба и печат на
РП-Девин.

2. Проверена е книга за ВД на ТО-Девин: води се от 01.01.2021 г. и до
момента. Книгата е пригодена тетрадка, съдържа входяща и изходяща част.
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Отразените към 31.12.2021 г.  номера са -20. Календарната година  приключва с
подпис на длъжностно лице и печат на прокуратурата. В книгата са описани
номер на ДП, приемателно-предавателен протокол.

 Допълнително е представен за проверка и класьор с протоколи от
извършени проверки на веществени доказателства, както и протоколи за
изземване на веществени доказателства и последващо движение на същите.

Всички представени за проверка книги на РП-Девин (ТО-Девин) са
водени много добре.

Проверени са следните книги и дневници, водени в РП/ТО-
Златоград:

Входящ дневник на РП/ТО-Златоград:
Представени за проверка са два тома, по образец. Първият том е започнат

на 02.01.2019 г. и се води до № 696/30.12.2020 г. Календарната година е
приключена с подпис на съдебен секретар.

Вторият том е започнат от 04.01.2021 и е приключен с номер
817/31.12.2021 г.

Входящите дневници са прономеровани и прошнуровани. Водени са  добре
– от отразената  информация може да се проследи образуването и
движението на преписките.

Изходящ дневник:
Състои се от два тома – първият е започнат на 06.01.2009 г. до №

60/31.12.2020 г. – на РП-Златоград. Прономерован и прошнурован съдържа 200
листа, с подпис и печат.

Вторият том е прошнурован и прономерован, но няма записи, предвид на
това, че от  2021 г. прокуратурата е преобразувана в ТО-Златоград към РП-
Смолян.

Книга за веществените доказателства:
Представени за проверка са 2 тома:
Първият том  е започнат на 26.02.2019 г. и е воден до края на 2020 г. – с

последен номер 13/31.12.2020 г.
Положен е подпис на съдебен секретар и печат на прокуратурата – РП-

Златоград.
Със заповед № РД-04-49/03.12.2020 г. на адм. ръководител РП-Златоград

е възложена проверка на ВД, намиращи се в РП-Златоград. Приложен е
протокол от 18.12.2020 г. за извършената проверка.

Със заповед № РД-04-01/06.01.2020 г. на административен ръководител
РП-Златоград е възложена проверка на ВД, намиращи се в РП-Златоград.
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Приложен е протокол от 13.01.2020 г. за извършената проверка.
Вторият том се води от 05.01.2021 г. по образец – входяща и изходяща

част. Календарната година 2021 г. е приключена с № 21/31.12.2021 г.
Към книгите са представени класьори с приемно-предавателни протоколи

към двете календарни години.
Приложена е и Заповед № РП-04-78/16.02.2021 г. на административния

ръководител на РП-Смолян за приемане съхраняване и предаване на ВД, както
и определяне на служителите, които отговарят за това. Със Заповед № РД-04-
23/11.01.2021 г. на адм. ръководител на РП-Смолян е възложена проверка
относно ВД, постъпили през 2020 г. и намиращи се за съхранение в РП –
Смолян и съответните ТО.

Представен за проверка е и регистър за ВД-МПС. Води се от 06.02.2015
г. и до момента. Всяка календарна година започва с нов номер. Съответната
календарна година приключва с отбелязване на поредния номер, като за 2020 г.
това е номер 2, а за 2021 г. – № 3.

Разносни книги:
- за РС-Златоград – започната на 02.01.2014 г. и е водена до 31.12.2020 г.;
- за други органи – започната на 05.01.2021 г. и се води и до момента.
Водят се много добре.

Книгите, регистрите и дневниците в РП-Смолян и прилежащите ТО се
водят редовно, отбелязванията са прегледни, пълни и прецизни, спазва се
разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ.

Поради 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-02-7/07.04.2016 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на РБ.

Водените дневници са приключени с отбелязване на първия и последния
входящ номер,  положен е печат на прокуратурата и подпис на длъжностно
лице.

 При проверката се установи, че в РП/ТО-Чепеларе  са преодолени
недостатъците, констатирани при предходната КПП, касаещи липса на
прономероване и прошнуроване, както и приключване на регистрите и
дневниците по съответния ред.

Отразяванията в книгите за изпълнение на наказанията са подробни и
своевременни. След 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.
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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-Смолян 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.
Аналитична дейност.

Воденето на статистиката през 2020 г. в районните прокуратури, РП-
Смолян с ТОЧ и ТОМ, РП-Девин и РП-Златоград, а от 2021 г. – РП-Смолян и
четири 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-02-17/27.06.2019 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 осъществява само от РП-
Смолян заедно с данните от териториалните отделения към нея.

През проверявания период 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, на които са обсъждани
както възникнали текущи въпроси и задачи от процеса на окрупняване, така и
от направени констатации при извършени проверки, касаещи прокурорската
работа.

5.5. Информационни технологии, използвани в РП-Смолян и ТО:
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- правни програми – прокурорите и съдебните служители в РП Смолян
с ТОМ, ТОЧ, ТОД и ТОЗ ползват правния продукт „АПИС“, който е достъпен
от ведомствения информационен сайт на ПРБ;

- деловодната програма, която се ползва ежедневно в РП-Смолян и в ТО
през 2021 г. е предоставена от ВКП и това е Унифицирана информационна
система на ПРБ /УИС-3/.

6. Случаен принцип на разпределение на делата.

Преписките и делата в РП-Смолян се разпределят на случаен принцип
чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им.

2020 г.:
След закриването на РП-Мадан и РП-Чепеларе и създаването им от

01.01.2019 г. като ТО и на основание издадена Заповед № РД-04-459/27.12.2018
г. на Главния прокурор и помощно Указание във връзка с организацията на
деловодната дейност, използването на УИС и осъществяване на принципа на
случаен избор при разпределение на преписките и делата в районните
прокуратури с териториални отделения, от административния ръководител на
РП-Смолян са издадени следните заповеди:

- със Заповед № РД-04-01/02.01.2019 г. на РП-Смолян, утвърдена от АП-
Пловдив, са определени условните граници на съдебните райони на РП-
Смолян, на ТОМ и на ТОЧ.

- със Заповед № РД-04-38/16.01.2019 г. на РП-Смолян, са изменени и
допълнени Вътрешните правила за приложението на разпределението на
преписките и делата на принципа на случайния подбор в РП-Смолян, утвърдени
със Заповед № РД-04-194/01.12.2015 г., доп. със Заповед № РД-04-08/13.01.2016
г., Заповед №РД-04-39/17.03.2016 г. и Заповед № РД-04-64/13.04.2016 г., всички
на РП-Смолян. В съответствие с Правилата в чл. 4, ал. 1, т. 11 са обособени и
групи за ТОМ и ТОЧ.

- със Заповед № РД-04-03/02.01.2019 г. на РП-Смолян са определени
участващите прокурори от РП-Смолян с ТО-Мадан и ТО- Чепеларе в групите за
случайно разпределение и съответно процентът натовареност, а именно:

За РП-Смолян:
Група „Преписки”:
- Спас Динков – и.ф. районен прокурор - 50%
- Христо Ирикев –  прокурор -  100%
- Славка Гемишева – прокурор - 100%
- Татяна Найденова – прокурор – 100%
Група „Досъдебни Производства”:
- Спас Динков – и.ф. районен прокурор - 50%
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- Христо Ирикев –  прокурор -  100%
- Славка Гемишева – прокурор - 100%
- Татяна Найденова – прокурор – 100%
Група „Бързи производства”:
- Христо Ирикев –  прокурор - 100%
- Славка Гемишева – прокурор - 100%
- Татяна Найденова – прокурор – 100%
Група „Изпълнение на наказанията”:
- Спас Динков – и.ф.районен прокурор - 100%
- Христо Ирикев –  прокурор - 1%
- Славка Гемишева – прокурор - 1%
- Татяна Найденова – прокурор – 1%
Група „Надзор За Законност”:
- Христо Ирикев –  прокурор - 100% натовареност
- Славка Гемишева – прокурор - 100%
- Татяна Найденова – прокурор – 100%
Група „Международно правно сътрудничество”:
- Славка Гемишева – прокурор - 100% натовареност
- Татяна Найденова – прокурор – 100% натовареност
Група „гражданско-съдебен надзор”:
- Христо Ирикев –  прокурор - 100% натовареност
- Славка Гемишева – прокурор - 100% натовареност
- Татяна Найденова – прокурор – 100% натовареност
Група „Наказателно-съдебен надзор”:
- Христо Ирикев –  прокурор - 100% натовареност
- Славка Гемишева – прокурор - 100% натовареност
- Татяна Найденова – прокурор – 100% натовареност

За териториалните отделения в гр.Мадан и гр.Чепеларе:
Определени са следните групи –за всяко ТО поотделно, както следва:
Група „ТО - преписки”
Група „ТО - досъдебни производства”
Група „ТО - бързи производства”
Група „ТО - изпълнение на наказанията“
Група „ТО - надзор за законност”
Група „ТО - международно правно сътрудничество”
Група „ТО - гражданско-съдебен надзор”
Група „ТО - наказателно-съдебен надзор”
Прокурорите Петко Братованов (ТОМ) и Вихра Къдринска (ТОЧ)

участват във всички групи с по 100% натовареност.
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- със Заповед № РД-04-23/09.01.2019 г. на РП-Смолян са определени
служители в ТО-Мадан и ТО-Чепеларе, които да извършват случайно
разпределение в модула на УИС-3 с КЕП.

- със Заповед № РД-04-156/30.04.2019 г. на РП-Смолян, поради
настъпили кадрови промени в щата на магистратите – встъпване, считано от
30.04.2019 г., в длъжност „административен ръководител“ на Димитър
Стратиев, са актуализирани  участващите прокурори в групите за случайно
разпределение и процентът натовареност, а именно: районният прокурор
Димитър Стратиев участва в групи „Преписки“  и „ДП“ със 70%
натовареност, а в група „ИН“ – със 100%.

За изравняване натовареността на магистратите в съдебния район на РП-
Смолян , ТО-Мадан и ТО-Чепеларе, от административния ръководител на РП-
Смолян са издадени следните заповеди:

· Заповед № РД-04-223/10.06.2019 г., с която в група „Досъдебни
производства“ за РП-Смолян е включен и прокурорът от ТО-Мадан – Петко
Братованов със 100% натовареност.

· Заповед № РД-04-242/24.06.2019 г., с която в групите за РП- Смолян -
„Преписки“, „Досъдебни производства“ и „Надзор за законност“ са включени и
прокурорите от ТОМ и ТОЧ – Петко Братованов и Вихра Къдринска със
съответен % натовареност; в ТОМ и ТОЧ са премахнати групите „Изпълнение
на наказанията“ и „Надзор за законност“, като преписките по тези две групи се
разпределят на случаен принцип на прокурорите в групите на РП-Смолян.

· Заповед № РД-04-250/01.07.2019 г., с която в групите за случайно
разпределение на РП-Смолян е включен и встъпилият от 01.07.2019 г. в
длъжност „младши прокурор“ Нено Димов.

· Заповед № РД-04-353/09.10.2019 г. на РП-Смолян, с която са
актуализирани процентите натовареност на участващите прокурори в групите
за РП-Смолян.

· Заповед № РД-04-395/01.11.2019 г. на РП-Смолян, с която са
актуализирани участващите прокурори в групите за РП-Смолян, поради
освобождаването на прокурор Христо Ирикев от длъжност, поради
пенсиониране.

· Заповеди с номера: № РД-04-402/04.11.2019 г., № РД-04-13/21.01.2020
г., № РД-04-143/26.05.2020 г., № РД-04-280/11.09.2020 г. Заповед № РД-04-
425/15.12.2020 г., с които са актуализирани процентите натовареност и
участващите прокурори в групите.

РП-Девин:
В РП-Девин съгласно  Заповед № РД-04-89/01.12.2015 г. на

административния ръководител са утвърдени Вътрешни правила за случайното
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разпределение на преписките и делата, чрез модула за случайно разпределение
на УИС-2, която е  изменена и актуализирана със заповеди с номера № РД-04-
17/01.03.2017 г.; № РД-04-41/25.05.2017 г.; № РД-04-43/29.05.2017 г.; № РД-04-
38/30.04.2019 г.; № РД-04-56/27.06.2019 г.; № РД-04-72/07.08.2019 г.; № РД-04-
74/07.08.2019 г.; № РД-04-76/07.08.2019 г.; № РД-04-80/22.08.2019 г.; № РД-04-
89/13.09.2019 г.; № РД-04-91/07.10.2019 г.; № РД-04-9/06.02.2020 г.; № РД-04-
14/26.02.2020 г.; № РД-04-68/28.08.2020 г.; № РД-04-70/2020 г.; № РД-04-
73/19.10.2020 г.;  Определен и служител който да извършва случайното
разпределение.

Всеки месец със Заповед на административния ръководител се изготвя
график на дежурствата на прокурорите и служителите за съответния месец.

РП-Златоград:
Със Заповед № РД-04-64/30.11.2015 г. на и.ф. адм. ръководител -районен

прокурор на РП-Златоград, изм. със  заповеди с номера № РД-04-69/09.12.2015
г. и №  РД-04-70/23.12.2016 г., са определени групите преписки и досъдебни
производства, както и разпределението на прокурорите и процентът -100%
натовареност за всеки от двамата прокурори.

Досъдебните производства, образувани по време на дежурство, се
разпределят съгласно актуалния график за дежурствата на прокурорите в РП-
Златоград.

2021 г. :
Поради закриването на РП-Девин и РП-Златоград и преобразуването им,

считано от 01.01.2021 г., като ТО към РП-Смолян са издадени следните
заповеди:

- със Заповед № РД-04-433/22.12.2020 г. на РП-Смолян, са утвърдени
нови Вътрешните правила за приложението на разпределението на преписките
и делата на принципа на случайния подбор в РП-Смолян с ТО. Така, освен
съществуващите до момента в РП Смолян групи за прилагане на принципа за
случайно разпределение на преписките и делата, в съответствие с Правилата в
чл.4, ал.1, т.11, са обособени и групи за новоразкритите ТО, аналогични на
групите, в които се разпределят преписките и дела на вече съществуващите
ТОЧ и ТОМ.

- със Заповед № РД-04-434/23.12.2020 г. са определени прокурорите в
групите и процентът натовареност, а именно:

За РП-Смолян с ТО:
Група „Преписки”:
- Димитър Стратиев – районен прокурор - 80%;
- Славка Гемишева – прокурор - 100% ;
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- Татяна Найденова – прокурор – 100%;
- Нено Димов – младши прокурор – 100%;
- Петко Братованов - прокурор – 80%;
- Вихра Къдринска - прокурор – 80%;
- Стела Башева – прокурор - 80%;
- Нежко Метахчов - прокурор - 80%;
- Здравко Делиев – прокурор - 80%.
Група „Досъдебни производства”:
- Димитър Стратиев – районен прокурор - 80%;
- Славка Гемишева – прокурор - 100%;
- Татяна Найденова – прокурор – 100%;
- Нено Димов – младши прокурор – 100%;
- Петко Братованов - прокурор – 80%;
- Вихра Къдринска - прокурор – 80%;
- Стела Башева – прокурор - 80%;
- Нежко Метахчов - прокурор - 80%;
- Здравко Делиев – прокурор - 80%.
Група „Бързи производства”:
- Димитър Стратиев – районен прокурор - 80%;
- Славка Гемишева – прокурор - 100%;
- Татяна Найденова – прокурор – 100%;
- Нено Димов – младши прокурор – 100%.
Група „Изпълнение на наказанията”:
- Димитър Стратиев – районен прокурор - 100%;
- Славка Гемишева – прокурор - 1%;
- Татяна Найденова – прокурор – 1%;
- Нено Димов – младши прокурор –1%.
Група „Надзор за законност”:
- Славка Гемишева – прокурор - 100%;
- Татяна Найденова – прокурор – 100%;
- Петко Братованов – прокурор - 100%;
- Вихра Къдринска - прокурор - 100%;
- Нено Димов – младши прокурор – 100%;
- Стела Башева – прокурор - 100%;
- Нежко Метахчов - прокурор - 100%;
- Здравко Делиев – прокурор - 100%.
Група „Международно правно сътрудничество”:
- Димитър Стратиев – районен прокурор - 80%;
- Славка Гемишева – прокурор - 100%;
- Татяна Найденова – прокурор – 100%;
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- Нено Димов – младши прокурор – 100%.
Група „Гражданско-съдебен надзор”:
- Димитър Стратиев – районен прокурор - 80%;
- Славка Гемишева – прокурор - 100%;
- Татяна Найденова – прокурор – 100%;
- Нено Димов – младши прокурор – 100%;
Група „Наказателно-съдебен надзор”:
- Димитър Стратиев – районен прокурор - 80%;
- Славка Гемишева – прокурор - 100% ;
- Татяна Найденова – прокурор – 100%;
- Нено Димов – младши прокурор – 100%.

За ТО-Мадан, ТО-Чепеларе, ТО-Златоград и ТО-Девин са определени
същите групи, както през 2020 г. за всяко ТО поотделно, в които с по 100%
натовареност участват прокурорите от съответното ТО.

- със Заповед № РД-04-441/23.12.2020 г. са определени служители в РП-
Смолян и ТО-Мадан, ТО-Чепеларе, ТО-Девин и ТО-Златоград, които да
извършват случайно разпределение в модула на УИС-3 с КЕП.

- със Заповед № Д-04-02/04.01.2021 г. са определени условните граници
на съдебните райони на РП-Смолян, ТО-Мадан, ТО-Чепеларе, ТО-Девин и ТО-
Златоград.

- със Заповед № РД-04-70/12.02.2021 г. и Заповед №РД-04-476/27.09.2021
г. са утвърдени нови Вътрешните правила за приложението на разпределението
на преписките и делата на принципа на случайния подбор в РП-Смолян с ТО.

За изравняване натовареността на магистратите в съдебния район на
РП-Смолян, ТО-Мадан, ТО-Чепеларе, ТО-Девин и ТО-Златоград от
административния ръководител на РП-Смолян са издадени следните заповеди:

- Заповед № РД-04-86/22.02.2021 г.;
- Заповед № РД-04-190/13.04.2021 г.;
- Заповед № РД-04-273/01.06.2021 г., с която са актуализирани

участващите прокурори в групите за РП-Смолян, поради назначаване на
прокурор Димитър Стратиев в ОП-Смолян;

- Заповед № РД-04-325/05.07.2021 г., с която са актуализирани
участващите прокурори в групите за РП-Смолян, поради напускането на
прокурор Вихра Къдринска и встъпването в длъжност на прокурор Мирослав
Георгиев;

- Заповед № РД-04-426/25.08.2021 г., Заповед № РД-04-445/02.09.2021 г.,
Заповед № РД-04-489/04.10.2021 г., Заповед № РД-04-559/16.11.2021 г., с които
са актуализирани процентите натовареност на участващите прокурори в групите
за РП-Смолян.
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- Заповед № РД-04-01/04.01.2022 г. на РП-Смолян, на основание на която
преписките, досъдебните производства и бързите производства от териториална
компетентност на всичките териториални отделения ведно с тези от съдебния
район на РП-Смолян се разпределят в общи групи, в които участват всички
прокурори с определен процент натовареност, т.е. без същите да бъдат
разпределяне на териториален принцип.

През 2021 г. административният ръководител на РП-Смолян участва
в групи на РП-Смолян - „Преписки“, „Досъдебни производства“ и „Бързи
производства“, като в различни периоди от време е с проценти натовареност
между 50% и 70%. Участва със 100% натовареност в група „Изпълнение на
наказанията“.

На 25.01.2021 г. прокурор Петко Братованов встъпва в длъжност
„заместник-административен ръководител - заместник районен
прокурор“, и като такъв е включен във всички групи на РП-Смолян, ТО- Мадан
с натовареност от 70% до 100%.

В РП-Смолян, със Заповед № РД-04-470/20.09.2021 г. на
административния ръководител, са утвърдени и Вътрешни правила за
организацията по полагането на извънреден труд от магистратите и съдебните
служители. В РП-Смолян с ТО ежемесечно се изготвя график за дежурствата
на прокурорите и съдебните служители.

През 2020 г. и 2021 г. в районните прокуратури, респективно РП-Смолян
и ТО, стриктно се спазват изискванията за случаен подбор 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-Смолян с ТО-Мадан и ТО-Чепеларе,
РП-Девин и РП-Златоград (за 2020 г.) и РП-Смолян с ТОМ, ТОЧ, ТОД, ТОЗ (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
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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.

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.
2020 г.:
През 2020 г. средната натовареност на РП-Смолян с териториални

отделения Мадан и Чепеларе по данни от статистическа таблица №5 „Обем и
средна натовареност“  е следната:

· брой реално работили прокурори през 2020 г. 6 /шест/  при щат от 8
прокурори;

· общ обем на прокурорската дейност за 2020 г. – 7321.
Средната натовареност на един прокурор в прокуратурата за 2020 г. –

1220,2.
През 2020 г. средната натовареност на един прокурор в РП-Девин е

1800,0.
Средната натовареност на един реално работил прокурор в РП-Златоград

през 2020 г.  е 772,00 при двама работили прокурори.

2021 г.:
През 2021 г. средната натовареност на РП-Смолян с териториални

отделения Мадан, Чепеларе, Девин и Златоград по данни от статистическа
таблица №5 „Обем и средна натовареност“  е следната:

· брой реално работили прокурори през 2021 г. 7.9  при щат от 11
прокурори;

· общ обем на прокурорската дейност за 2021 г. – 10292.
Средната натовареност на един прокурор в прокуратурата за 2021 г. –

1302.8.
На основание на  горепосочените статистически данни се констатира

увеличение на средната натовареност на прокурорите от РП-Смолян, с ТОЧ,
ТОМ, ТОД, ТОЗ,  през 2021 г. с 6,7% спрямо 2020 г.
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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 чл.
311,т.1 ЗСВ на магистрати от състава на РП-Смолян, РП-Девин и РП-Златоград,
нито предложения за налагане на дисциплинарни наказания  по чл. 312, ал.1, т.1
и т.2 ЗВС.

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.

През 2021 г. от административния ръководител на РП-Смолян няма
наложени наказания по чл.311, т.1 ЗСВ.

През същата година със Заповед № РД-08-450/02.09.2021 г. и.ф.
административният ръководител на РП-Смолян, на основание чл. 327, ал. 1 от
ЗСВ, обръща внимание на прокурор при РП-Смолян за допуснато нарушение по
движението и организацията на работата по конкретно досъдебно
производство. Заповедта е обжалвана пред АС-Смолян и е отменена.
Решението на АС-Смолян е обжалвано и е потвърдено от ВАС.

 През 2021 г. не са изготвени както предложения за поощрения чл. 304,
ал.1 ЗВС, така и предложения за налагане на дисциплинарни наказания 312,
ал.1,т.1 и т. 2 ЗВС.

9. Организация на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

Съхранението на веществените доказателства в проверяваните
прокуратури се осъществява съгласно разпоредбите на Раздел VІII от ПАПРБ.

2020 г.:
Във връзка с обособяването на ТО-Мадан и ТО-Чепеларе към РП-Смолян,

със Заповед № РД-04-11/17.01.2020 г. на РП-Смолян, е разпореден редът за
приемане, съхраняване и предаване на веществените доказателства в РП-Смолян
с ТО-Мадан и ТО-Чепеларе. С тази заповед са определени служители от РП и
ТО, които да отговарят за веществените доказателства и да водят книгата за
веществени доказателства.

Веществените доказателства в РП-Смолян при постъпването им се
съхраняват в архивното помещение на прокуратурата и съответно в такива на
ТОМ и ТОЧ. Всички постъпили веществени доказателства се завеждат в
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книгата за веществени доказателства. Книга за веществените доказателства се
води в РП-Смолян и в ТО.

Съгласно чл. 83 от ПАПРБ постоянно действаща комисия при РП-
Смолян ежегодно проверява,  наличността на веществените доказателства по
ДП.Установено е, че всички ВД са налице и се съхраняват правилно.

Веществените доказателства - огнестрелни оръжия и боеприпаси, се
съхраняват в служба КОС към РУМВР - Смолян.

До 17.12.2016 г. е имало сключен договор за банков сейф за съхранение на
пари и ценности. Към момента в област Смолян наличните банки не поддържат
и не предлагат такава услуга за банков сейф.

В РП-Девин през 2020 г. също се води специален регистър на ВД. Със
заповед е определен  служител за водене на дневника и веднъж годишно се
извършва инвентаризация на веществените доказателства.

В РП-Златоград през 2020 г. се води книга за веществени доказателства, в
която се водят всички веществени доказателства. Всички постъпващи
веществени доказателства се съхраняват в обособеното помещение, като със
заповед е определен завеждащ склад за веществени доказателства.

2021 г.:
Във връзка с настъпилите от 01.01.2021 г. структурни промени в

прокуратурата – вторият етап от закриването на районни прокуратури и
обособяването на ТО-Девин и ТО-Златоград, със Заповед №РД-04-78/16.02.2021
г. на административния ръководител на РП-Смолян, е определен редът за
приемане, съхраняване и предаване на веществените доказателства в
новоразкритите ТО и са определени служители, които да отговарят за
веществените доказателства и да водят книгата за веществени доказателства.

Със Заповед № РД-04-07/06.01.2022 г. на РП-Смолян, определената
постоянно действаща комисия е проверила веществените доказателства,
постъпили през 2021 г. Установено е, че всички ВД са налице и се съхраняват
правилно.

Проверяващият екип установи, че описването, съхранението,
връщането и унищожаването на веществените доказателства за
проверявания период в районните прокуратури, респективно РП-Смолян 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.
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През 2020 г. административния ръководител на РП-Смолян е издал
заповеди по организация на дейността на прокуратурата, както следва:

- по указание на Главния прокурор – 23 бр.;
- по собствена преценка – 138 бр.
През 2020 г. административния ръководител на РП-Девин е издал

заповеди по организация на дейността на прокуратурата, както следва:
- по указание на Главния прокурор – 19 бр.;
- по собствена преценка – 67 бр.
През 2020 г. административния ръководител на РП-Златоград е издал

заповеди по организация на дейността на прокуратурата, както следва:
- по указание на Главния прокурор – 18 бр.;
- по собствена преценка – 34 бр.

През 2021 година административния ръководител на РП-Смолян е издал
заповеди по организация на дейността на прокуратурата, както следва:

- по указание на Главния прокурор – 22 бр.;
- по собствена преценка – 179 бр.

Издадените заповеди съдържат реквизитите и отговорят на
изискванията на чл.12 от Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 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.

11.1. На районните прокуратури от съдебен район Смолян през 2020
година са извършени ревизии и проверки от ОП-Смолян, както следва:

· Комплексна ревизия на РП-Смолян за работата й през 2019 г. - на
основание Заповед № РД-04-53/29.06.2020 г. на ОП-Смолян.

· Въз основа Заповед № АП-28/17.03.2017 г. на апелативения прокурор
на АП-Пловдив и Заповед № РД-04-22/29.03.2017 г. на административен
ръководител - окръжен прокурор на ОП-Смолян, е извършена регулярна
проверка на РП-Смолян с ТО-Мадан и ТО-Чепеларе относно спазването на
сроковете на възложените предварителни проверки по реда на чл. 145, ал.
2 от ЗСВ.

· Със Заповед № РД-04-43/04.06.2020 г. на ОП-Смолян е разпоредена и
извършена проверка на РП-Смолян с ТОМ и ТОЧ на върнатите от съда дела
през 2019 г., причините за това, подадени протести и изпълнението на чл. 16 и
чл. 19 от Указания за подобряване работата на ПРБ по НСН, проверка за
своевременно и точно въвеждане на данните в електронните регистри. Със



40

същата заповед е възложено и извършване на проверка на постановените
оправдателните присъди за 2019 г. За извършените проверки са изготвени
доклади от проверяващия прокурор от ОП-Смолян.

· В изпълнение на Заповед №РД-04-20/10.03.2020 г. на адм. ръководител
на ОП-Смолян и т.6, раздел II от Плана за работата по основните надзори на
ОП-Смолян, е извършена тематична проверка на работата на РП-Смолян с ТОМ
и ТОЧ по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за
осъществено домашно насилие, закана за убийство и за нарушаване заповед за
домашно насилие.

· През 2020 година в РП-Смолян с ТОМ и ТОЧ са извършени проверки
от ОП-Смолян по дела, водени срещу лица с две и повече досъдебни
производства.

· През 2020 година в РП-Смолян, с ТО-Мадан и ТО-Чепеларе, е
извършена тематична проверка от ОП-Смолян на всички наблюдавани
досъдебни производства, по които наказателното производство е спряно.

· През 2020 година от ОП-Смолян са осъществявани контролни проверки
на РП-Смолян (с ТО-Мадан и ТО-Чепеларе) в изпълнение на точка 1 от
Протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС за спазване на сроковете за
извършване на разследването по дела, от образуването на които е изтекъл
период над 3 години.

За извършените проверки са изготвени доклади от проверяващите
прокурори от ОП-Смолян.

РП-Девин:
· Извършени проверки по спазване на сроковете на възложените

предварителни проверки по реда на чл.145, ал.2 от ЗСВ, на всяко тримесечие.
· Извършена комплексна ревизия на РП-Девин за 2019 г., съгласно

Заповед №РД-04-41/27.05.2020 г. на ОП-Смолян.
· Извършена тематична проверка на постановените от съда оправдателни

присъди през 2019 г.

РП-Златоград:
През 2020 г. от страна на ОП-Смолян не е извършвана комплексна

планова ревизия на РП-Златоград за 2019 г.
Извършени са тематични проверки, както следва:
· Проверки относно спазването на сроковете на възложените проверки по

реда на чл.145, ал.2 от ЗСВ – 2 бр.;
· Проверка на досъдебните производства от РП-Златоград, по които

наказателното производство е спряно към 09.01.2020 г. - 1 бр.
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· Проверки на всички дела на производство, от образуването на които към
30.03.2020 г. и към 30.09.2020  г. е изтекъл срок над 3 години – 2 бр.;

· Проверка относно работата по преписки и ДП, образувани по съобщения
за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и нарушена заповед за
защита от домашно насилие през 2020 г.

11.2. През 2021 г. на РП-Смолян, с ТО-Мадан, ТО-Чепеларе, ТО-
Девин и ТО-Златоград, са извършени проверки от ОП-Смолян:

· През 2021 година е извършена комплексна ревизия на РП-Смолян, с ТОМ
и ТОЧ, за работата й през 2020 г.

· Извършена е регулярна проверка на РП-Смолян с ТО относно
спазването на сроковете на възложените предварителни проверки по реда на
чл.145, ал. 2 от ЗСВ.

· В изпълнение на раздел II, т. 4 от План за работа по основните надзори
на ОП-Смолян за 2021 г., е извършена проверка в съдебния район на РП-
Смолян с ТО за спазването на сроковете за извършване на разследване по дела,
от образуването на които е изтекъл период над 3 години, с обхват от 01.10.2020
г. до 31.03.2021 г., както и за предприетите мерки, насочени към ускоряване на
разследването и на делата, по които са налице предпоставките или по които е
инициирана процедура по чл.368 от НПК.

· В изпълнение на раздел I, т. 4 от План за работа по основните надзори
на АП-Пловдив за 2021 г., с писмо №870/2021 г. от 19.05.2021 г. на ОП-Смолян
е изискана справка за образуваните в съдебния район на РП-Смолян с ТО през
2020 г.ДП по текстове, включени в Каталога за корупционни престъпления. За
проверката от страна на АП-Пловдив е изготвен обобщен доклад.

· През 2021 г., по заложени задачи по плановете на АП-Пловдив и ОП-
Смолян са извършвани контролни проверки на РП-Смолян с ТО на
електронните регистри за върнати от съда дела, постановените оправдателни
присъди през 2020 г. в съответствие с Указание за подобряване работата на ПРБ
по НСН.

· По писмо № И-11/2021 г. от 12.04.2021 г. на ОП-Смолян е разпоредена и
извършена проверка на РП-Смолян за внесените в съда въззивни протести
през 2019 г. и 2020 г., качеството и обосноваността на същите.

· По писмо №1234/2021 г.от 10.07.2021 г. на ОП-Смолян е разпоредена
проверка на РП-Смолян на приложението на чл. 37 от НК през 2020 г. и
първото полугодие на 2021 г. – постъпилите за привеждане влезли в сила
съдебни актове по наказания.

· По писмо изх. №27/2021 г. от 25.10.2021 г.  ОП-Смолян е разпоредена и
извършена тематична проверка на РП-Смолян относно спазване на формата на
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прокурорския акт при произнасяне по същество по преписки, по постъпили
сигнали, в случаите когато не е образувано ДП.

· В изпълнение на Заповед № РД-04-130/05.11.2021 г. на
административен ръководител на ОП-Смолян, е извършена тематична проверка
на работата на РП-Смолян с ТО по преписки и досъдебни производства,
образувани по съобщения за осъществено домашно насилие.

· През 2021 г. в РП-Смолян с ТО са извършвани проверки от ОП-Смолян
по дела, водени срещу лица с две и повече досъдебни производства. За
извършените проверки са изготвени доклади от проверяващия прокурор от ОП-
Смолян.

· През 2021 г. от ОП-Смолян с писмо № И-12/2021 г. от 12.04.2021 г. е
изискана справка от РП-Смолян с ТО в изпълнение на точка 1 от Протокол №
29/22.11.2018 г.на Пленума на ВСС за спазване на сроковете за извършване на
разследването по дела,  от образуването на които е изтекъл период над 3
години, с обхват шестмесечен период от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г.

12. Форми на обучение на магистратите и съдебните служители от
районните прокуратури на съдебен район Смолян (за 2020 г.) и от РП-Смолян и
ТО  – за 2021 г.:

12.1. През проверяваният период прокурорите участват в различни
форми на обучение по следните теми:

За 2020 г.:
РП-Смолян, с ТОЧ и ТОМ:
Прокурорите Славка Гемишева и Димитър Стратиев участват в електронно

дистанционно обучение, организирано от НИП на тема  „Международно правно
сътрудничество по наказателни дела между държави-членки на ЕС –
инструменти, основани на принципа на взаимното признаване”.

Прокурор Татяна Найденова - обучение, организирано от АПБ, на тема
„Трафик на хора – материално правни и процесуални аспекти, взаимодействие
и добри практики с Евроджъст”.

 РП-Девин и РП-Златоград:
През 2020 г. прокурорите от РП-Девин и РП-Златоград вземат участие в

различни обучителни мероприятия, както следва:
Прокурорите Здравко Делиев и Стела Юрчиева-Башева - в съвещание на

административните ръководители от съдебния район на ОП-Смолян с ГП на РБ,
проведено в НСлС-София; в работна среща за обсъждане пропуски и слабости в
дейността по Глава шестнадесета „Дисциплинарна отговорност“ от ЗСВ.

Тримата прокурори от двете прокуратури вземат участие в общо
събрание в ОП-Смолян, във връзка с обсъждане докладите на наблюдаващите
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прокурори от съдебен район Смолян, относно разследвания на две и повече
досъдебни производства срещу един и същ обвиняем.

Прокурор Метахчов участва в работна среща  на Фондация Асоциация
Анимус - София,  по теми, свързани с работата по случаи на домашно насилие.

Прокурор С.Юрчиева-Башева взема участие във видеоконферентна
връзка с Главен прокурор на РБ и ВСС по повод продължаване процеса на
оптимизиране на Районните прокуратури.

 2021 г.:
 Прокурор Славка Гемишева – семинар, организиран от НИП – Академия по

европейско право - „Прилагане на Хартата на основните права на ЕС”.
 12.2. През двете години на проверявания период девет от съдебните

служители от районните прокуратури участват в 11 семинара на различни теми.

Установява се, че е създадена организация за повишаване на
квалификацията на прокурорите и съдебните служители от районните
прокуратури от съдебен район Смолян, като е утвърдена практика същите да
вземат участие в програмите за обучение, провеждани от ВКП, НИП, ЕRА и
др.

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-Смолян (с ТОЧ и ТОМ)  през 2020  г. е - 796 бр., от които

новообразувани са - 687 бр. преписки. Отчитат се 109 бр. преписки, които са
образувани в предходни периоди.

1.2. РП-Девин през 2020 г. е 181 бр., от които новообразувани са - 160
бр. преписки. Отчитат се 21 бр. преписки от предходни периоди.

1.3. РП-Златоград през 2020 г. е 149 бр., от които новообразувани са -
133 бр. преписки. Отчитат се 16 бр. преписки,  от предходни периоди.

За 2021 г.:
През  2021 г. общият брой на наблюдаваните в РП-Смолян и ТО

преписки е 1250 бр., от които 1083  бр. - новообразувани, а образуваните през
предходни периоди са – 167 бр.

2. Преписки, изпратени на органите на МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка:
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2020 г.:
2.1. от РП-Смолян (с ТОЧ и ТОМ) за 2020 г. са 336 бр., като върнати

след извършена предварителна проверка са 291 бр. преписки;
2.2. от РП-Девин за 2020 г. са 109 бр., като върнати след извършена

предварителна проверка са 55 бр. преписки;
2.3. от РП-Златоград за 2020 г. са 68 бр., като върнати след извършена

предварителна проверка са 56 бр. преписки.
2021 г.:
За 2021 г. от РП-Смолян и прилежащите ТО са изпратени на органите

на МВР или на друг специализиран орган за извършване на предварителна
проверка 499 бр. преписки.

Върнати в прокуратурата след извършена предварителна проверка са 424
бр. преписки.

  3. Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна
проверка:

През 2020 г.:
3.1. в РП-Смолян (с ТОЧ и ТОМ) за 2020 г. са 3 бр. преписки;
3.2. в РП-Девин за 2020 г. не се отчитат такива преписки;
3.3. в РП-Златоград за 2020 г. не се отчитат такива преписки;

  2021 г.:
През 2021 г. се отчитат общо 4  бр.  преписки в РП-Смолян 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-Смолян (с ТОЧ и ТОМ) – 326 бр.
 4.1.2. РП-Девин – 55 бр.
 4.1.3. РП-Златоград – 56 бр.
 4.2.  над срока по чл. 145, ал.2 от ЗСВ през 2020 г. в районните

прокуратури:
 4.2.1. РП-Смолян (с ТОЧ и ТОМ) – 10 бр.;
 4.2.2. РП-Девин – не се отчитат;
 4.2.3. РП-Златоград – не се отчитат.

 4.3. до два месеца  през 2021 г. в РП-Смолян и ТО:  - 495 бр.
 4.4. над срока по чл. 145, ал.2 от ЗСВ през 2021 г. в РП-Смолян и ТО –

4 бр.

Взети организационни мерки от административния ръководител на
РП-Смолян по повод констатациите по т. 4.2. и 4.4. от настоящия Акт:
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През 2020 г.:
Със Заповед № РД-04-231/24.07.2020 г., адм. ръководител на РП-Смолян

указва на прокурорите в РП-Смолян, с ТО-Мадан и ТО-Чепеларе, да не
допускат незаконосъобразно удължаване на срока с повече от два месеца на
извършваните проверки. При необходимост от удължаване на срока с повече от
два месеца, същото се извършва по реда на раздел III, т.5.1.от Указание за
приложението на чл.145, ал.2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед № РД-02-
30/01.11.2016 г. на главния прокурор. Наблюдаващите прокурори да извършват
засилен контрол на полицейските органи относно недопускане просрочие на
срока за приключване на проверките. В тази връзка да изискват от съдебните
деловодители в РП-Смолян, ТО-Чепеларе и ТО-Мадан, да им докладват
наблюдателните материали по преписки, по които няма постъпили материали
от полицейския орган и предстои изтичане на срока на проверката, за
предприемане на действия.

През 2021 г.:
Със Заповед № РД-04-110/09.03.2021 г. адм. ръководител на РП-Смолян

разпорежда наблюдаващи прокурори: Нено Димов (за пр.пр. № 491/2020 г. и №
1093/2020 г.); Петко Братованов (за пр.пр. № 602/2020 г. и № 649/2020 г.) и
Вихра Къдринска (за пр.пр. № 898/2020 г.) да изяснят причините за
допуснатите отклонения от регламентираните срокове и да предприемат
незабавни мерки за избягване на подобни нарушения в бъдещата работа. За
целта да изготвят писмени доклади за посочените преписки.

Със Заповед № РД-04-347/12.07.2021 г. адм. ръководител на РП-Смолян
разпорежда наблюдаващите прокурори от съдебния район на РП-Смолян да
извършват засилен контрол на полицейските органи относно недопускане
просрочие на срока за приключване на проверките.

С разпореждане от 12.07.2021 г. адм. ръководител разпорежда на
полицейските органи задължително да спазват определените им от прокурорите
на РП-Смолян срокове за извършване на възложените им по реда на чл. 145,
ал.2 от ЗСВ проверки.

Не са предприемани дисциплинарни мерки.

 5. Решени преписки:
5.1. в едномесечния срок за произнасяне за 2020 г. от районните

прокуратури:
РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ) – 611 бр.
РП-Девин – 148 бр.
РП-Златоград – 141 бр.
5.2. след едномесечния срок за произнасяне за 2020 г. от районните

прокуратури:
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РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ) – не се отчитат;
РП-Девин – не се отчитат;
РП-Златоград – не се отчитат.
5.3. в едномесечния срок за произнасяне за 2021 г. от РП- Смолян и

ТО: 1065 бр.
5.4. извън едномесечния срок за произнасяне за 2021 г. от РП-Смолян

и ТО:  -  22  бр.  (поради ползване на отпуск по болест на наблюдаващия
прокурор).

6. Решени преписки (с постановления за отказ от образуване на
досъдебно производство и с образуване на ДП):

В районните прокуратури за 2020 г.:
РП-Смолян ( ТОМ и ТОЧ):
- общо постановени откази 331 бр.
- обжалвани  - 15 бр.
- потвърдени – 12 бр.
- отменени – 3 бр.
- необжалвани 316 бр.
Образувани са 145 бр. ДП.
И по прокурори е, както следва:

Прокурори
Преписки, решени с постановление за отказ да се образува

досъдебно производство през 2020 г.
Преписки, решени с

образуване на
досъдебно

производство през
2020 г.

Общо
От тях обжалвани

От тях
необжал-

ваниобщо потвърдени отменени

В.Къдринска 52 5 2 3 47 32
Д.Стратиев 45 1 1 0 44 15
Н.Димов 43 2 2 0 41 30
П.Братованов 80 0 0 0 80 27
Сл.Гемишева 44 3 3 0 41 25
Т.Найденова 67 4 4 0 63 16

ОБЩО: 331 15 12 3 316 145

РП-Девин – прокурор Делиев:
- общо постановени откази - 100 бр.
- обжалвани  - 11 бр.
- потвърдени – 8 бр.
- отменени – 3 бр.
- необжалвани 89 бр.
За 2020 г. са решени с образуване на досъдебни производства общо 48
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бр. преписки.

РП-Златоград:
- общо постановени откази - 75 бр.
- обжалвани  - 6 бр.
- потвърдени – 5 бр.
- отменени – 1 бр.
- необжалвани 69 бр.
Образувани са 14 бр. ДП.
По прокурори:

Прокурори
Преписки, решени с постановление за отказ да се образува

досъдебно производство през 2020 г.
Преписки, решени с

образуване на
досъдебно

производство през
2020 г.

Общо
От тях обжалвани

От тях
необжал

ваниобщо потвърдени отменени

Н.Метахчов 32 1 0 1 31 3
С.Башева 43 5 5 0 38 11

ОБЩО: 75 6 5 1 69 14

2021 г.:
През втората година от проверявания период в РП-Смолян и ТО

постановените откази са, както следва:
- общо постановени откази 639 бр.
- обжалвани  - 51 бр.
- потвърдени – 39 бр.
- отменени – 12 бр.
- необжалвани 488 бр.
Образуваните досъдебни производства са 213 бр.
По прокурори:

Прокурори
Преписки, решени с постановление за отказ да се образува

досъдебно производство през 2021 г.
Преписки, решени с

образуване на
досъдебно

производство през
2021 г.

Общо
От тях обжалвани

От тях
необжалван

иобщо потвърдени Отменени

В.Къдринска 45 4 2 2 41 20
Д.Стратиев 20 1 1 0 19 4
Здр.Делиев 103 8 5 3 95 46
М.Георгиев 42 5 2 3 37 5
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Н.Метахчов 75 5 5 0 70 27
Н.Димов 24 1 1 0 23 7
П.Братованов 118 6 5 1 112 36
Сл.Гемишева 49 5 4 1 44 20
Ст.Башева 82 9 8 1 73 21
Т.Найденова 81 7 6 1 74 27

ОБЩО: 639 51 39 12 488 213

  Качеството на работа на прокурорите за двете години от
проверявания период се потвърждава от констатирания минимален процент
на отменените откази от общо постановените, както следва:

За 2020 г.:
  - РП-Смолян ( ТОМ и ТОЧ): отменени 3 от 331 постановления за отказ
– 0.9 %;
  - РП-Девин - отменени 3 от 100 постановления за отказ – 3 %;
  - РП-Златоград – отменено е 1 от 75 постановления за отказ – 1.3 %;
  За 2021 г.:
  РП-Смолян и прилежащи ТО: отменени 12 от 639 постановления за
отказ – 1.8 %.

7. Останали нерешени преписки в края на проверявания период:
7.1. за районните прокуратури  в края на 2020 г.:

  - РП-Смолян ( ТОМ и ТОЧ) 54 бр.
- РП-Девин - 33 бр.

  - РП-Златоград - 8 бр.
За 2020 г. не се отчитат преписки, по които произнасянето е над

едномесечния срок.
7.2. През 2021 г. в РП-Смолян и прилежащите ТО са останали нерешени

към края на периода - 76 бр. преписки, като не се отчитат такива, по които
произнасянето да е над едномесечния срок.

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. № 739/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Чепеларе,
наблюдаващ прокурор Вихра Къдринска. Преписката е образувана на
15.03.2021 г. по повод жалба до РП-Смолян, ТО-Чепеларе. Към материалите е
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приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 16.03.2021 г. С
постановление от 14.04.2021 г. е възложена проверка на РУМВР-Чепеларе.
Преписката е върната след проверката на 20.05.2021 г., като на 17.06.2021 г. е
постановен отказ да се образува досъдебно производство. В постановлението е
указано, копие да се изпрати на заинтересованата страна. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Смолян.  Няма данни за
обжалване на същото.

Допълнително е проверена пр.пр. № 1546/2020 г. по описа на РП-Смолян,
ТО-Чепеларе.

Пр. пр. № 2009/2021 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ
прокурор Мирослав Георгиев. Преписката е образувана на 30.07.2021 г. по
повод получени материали от ОП-Смолян. Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от  същата дата.След извършване на проверка по реда на
чл. 145, ал.1, т.2 ЗСВ, с постановление от 02.08.2021 г. на основание чл. 24,
ал.1,т.3 НПК, вр. чл. 213, ал. 1 НПК е постановен отказ да се образува
досъдебно производство. В постановлението е указано, копие да се изпрати на
заинтересованата страна. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Смолян. Постановлението е обжалвано на 08.08.2021 г.
чрез РП-Смолян до ОП-Смолян. С постановление от 16.08.2021 г.
постановлението за отказ на РП-Смолян е потвърдено.

Допълнително е проверена пр.пр. № 2135/2021 г. и пр.пр. № 1823/2021 г.
по описа на РП-Смолян.

Пр. пр. № 236/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Девин,
наблюдаващ прокурор Здравко Делиев. Преписката е образувана на
26.01.2021 г. по повод жалба до РП-Смолян, ТО-Девин. Към материалите е
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата.С
постановление от 27.01.2021 г. е възложена проверка на РУМВР-Девин. Срокът
на проверката е удължен с общо два месеца. Преписката е върната след
проверката на 08.03.2021 г. като на 09.04.2021 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство. В постановлението е указано копие да се
изпрати на наследниците. Указано е също, че постановлението подлежи на
обжалване пред ОП-Смолян.  Няма данни за обжалване на същото.

Допълнително е проверена пр.пр. № ТОД-00856/2019 г. по описа на РП-
Смолян (№ 856/2019 г. по описа на РП-Девин).

Пр. пр. № 239/2020 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ
прокурор Нено Димов. Преписката е образувана на 12.02.2020 г. по повод
жалба до РП-Смолян. Към материалите е приложен протокол за избор на
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наблюдаващ прокурор от същата дата.  С разпореждане от 14.02.2020 г. е
възложена проверка, като преписката е получена обратно в РП-Смолян на
10.03.2020 г. С постановление от 01.04.2020 г. е постановен отказ да се образува
досъдебно производство, на основание чл. 24, ал.1,т.1 от НПК, вр. чл. 213, ал. 1
НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните. Указано е
също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Смолян.
Постановлението е обжалвано и с постановление от 22.04.2020 г.
постановлението за отказ на РП-Смолян е потвърдено. Отбелязано е, че същото
подлежи на обжалване по реда на инстанционния контрол.

Допълнително са проверени пр.пр. № 1223/2020 г. и пр.пр. № 1525/2021 г.
по описа на РП-Смолян.

Пр. пр. № ТОЗ-00187/2020 г. по описа на РП-Смолян, (№ 187/2020 г.
по описа на РП-Златоград), наблюдаващ прокурор Стела Башева.
Преписката е образувана на 16.03.2020 г. по повод уведомително писмо от
РУМВР – Златоград за заведена жалба и започната проверка по жалбата. Към
материалите е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата
дата. След проверка, на 16.04.2020 г. преписката е получена в РП-Златоград. С
постановление от 04.05.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство. В постановлението е указано, копие да се изпрати на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Смолян.
Няма данни за обжалване на същото.

Допълнително са проверени пр.пр. № ТОЗ-00513/2020 г. по описа на РП-
Смолян, (№ 513/2020 г.,  г. по описа на РП-Златоград), постановлението за
отказ е обжалвано пред ОП-Смолян и потвърдено; пр.пр. № 3057/2021 г. на РП-
Смолян, ТО-Златоград; пр.пр. № 1959/2021 г. на РП-Смолян, ТО-Златоград, –
постановлението за отказ е обжалвано и потвърдено от ОП-Смолян.

Пр. пр. № 174/2020 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ
прокурор Славка Гемишева. Преписката е образувана на 31.01.2020 г. по
повод жалба до РП-Смолян. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор от същата дата.  С разпореждане от 03.02.2020 г. е
възложена проверка, като преписката е получена след проверката в РП-Смолян
на 05.03.2020 г. С постановление от 02.04.2020 г. е постановен отказ да се
образува досъдебно производство, на основание чл. 213, ал. 1 НПК. В
постановлението е указано, копие да се изпрати на страните. Указано е също, че
постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Смолян. По реда на
инстанционния контрол постановлението за отказ е проверено като с
постановление от 02.06.2020 г. е потвърдено постановлението за отказ.
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Допълнително са проверени пр.пр. № 671/2020 г. и пр.пр. № 3015/2021 г.
по описа на РП-Смолян.

Пр. пр. № 672/2020 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ
прокурор Татяна Найденова. Преписката е образувана на 04.05.2020 г. по
повод уведомително писмо за получена жалба и започната проверка по жалбата
по ЗМВ от РУМВР-Смолян. Към материалите е приложен протокол за избор на
наблюдаващ прокурор. С постановление от 26.06.2020 г. е постановен отказ да
се образува досъдебно производство, на основание чл. 24, ал.1, т.1 НПК, вр. чл.
213, ал. 1 НПК. В постановлението е указано, копие да се изпрати на страната.
Указано е също, че постановлението подлежи на обжалване пред ОП-Смолян.
Няма данни за обжалване на постановлението.

Допълнително са проверени пр.пр. № 930/2020 г. и пр.пр. № 88/2021 г. по
описа на РП-Смолян.

Пр. пр. № 1588/2020 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ
прокурор Петко Братованов. Преписката е образувана на 29.09.2020 г. по
повод изпратена по компетентност от ВКП жалба. Към материалите е приложен
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С разпореждане от
02.10.2020 г. е възложена проверка на РУМВР-Смолян. Срокът на проверката е
удължен, като след проверката с постановление от 18.12.2020 г. е постановен
отказ да се образува досъдебно производство. В постановлението е указано,
копие да се изпрати на страните. Указано е също, че постановлението подлежи
на обжалване пред ОП-Смолян.  Няма данни за обжалване на същото.

Допълнително е проверена пр.пр. № 1686/2021 г.  по описа на РП-Смолян,
постановлението е обжалвано пред ОП-Смолян и потвърдено.

Пр. пр. № 740/2020 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ
прокурор Димитър Стратиев. Преписката е образувана на 15.05.2020 г. по
повод жалба. Към материалите е приложен протокол за избор от същата дата. С
разпореждане от 18.05.2020 г.  е възложена проверка. След извършената
проверка, с постановление от 20.07.2020 г. е постановен отказ да се образува
досъдебно производство, на основание чл.  213, ал. 1 НПК. В постановлението е
указано, копие да се изпрати на страната. Указано е също, че постановлението
подлежи на обжалване пред ОП-Смолян. Няма данни за обжалване на
постановлението.

Допълнително са проверени пр.пр. № 600/2021 г. и пр.пр. № 1563/2020 г.
по описа на РП-Смолян.
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Пр. пр. № ТОЗ-00242/2020 г. по описа на РП-Смолян, (пр.пр. №
242/2020 г. по описа на РП-Златоград), наблюдаващ прокурор Нежко
Метахчов. Преписката е образувана на 24.04.2020 г. по повод жалба. Към
материалите е приложен протокол за избор от същата дата. С разпореждане е
възложена проверка на 27.04.2020г. След извършената проверка, с
постановление от 17.07.2020 г. е постановен отказ да се образува досъдебно
производство, на основание чл.199,ал.1 НПК. В постановлението е указано
копие да се изпрати на страната. Указано е също, че постановлението подлежи
на обжалване пред ОП-Смолян. Няма данни за обжалване на постановлението.

Допълнително са проверени пр.пр. № 1957/2021 г. на РП-Смолян, ТО-
Златоград;  и пр.пр. № 150/2021 г. по описа на РП-Смолян, ТО-Златоград.

Проверените преписки са подредени много добре, с начална страница, от
която са видни входящият номер на РП и съответното ТО, датата на
образуване и приключване на преписката, текстът от НК, име на
наблюдаващия прокурор. Налице са описи. Преписките са прономеровани и
прошнуровани, с подпис на съдебен деловодител и печат на прокуратурата.

Постановленията за отказ са обосновани и мотивирани.
Преписи от актовете своевременно са изпращани на заинтересованите

страни.
В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се

указва възможността за обжалването им пред горестоящата прокуратура.
При обжалване са администрирани и незабавно изпращани на горестоящата
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-Смолян ( ТОЧ и ТОМ), РП-Девин и РП-
Златоград –  за 2020  г.,  както и за РП-Смолян  (  ТОЧ,  ТОМ,  ТОД,  ТОЗ)  –
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-Смолян (  ТОЧ и ТОМ)  през 2020  г. е - 880 бр., от които

новообразувани са - 450 бр.  ДП и БП.  Отчитат се 430 бр.  наблюдавани ДП и
БП, които са образувани в предходни периоди.

6 Съгласно Справки № 3 за 2020 за РП-Смолян, РП-Девин и РП-Златоград и за 2021 г. – за  РП-Смолян и
прилежащите ТО.
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 Наблюдаваните досъдебни производства са 687 бр., от които
новообразувани са 267 бр.

Наблюдаваните бързи производства за 2020 г. са общо 193 бр., от които
новообразувани са 183 бр.

Решени от прокурор през 2020  г.  в РП-Смолян са общо 589  бр.  ДП и
БП, от които 533 – ДП, и 56 - БП.

Намиращи се за произнасяне при прокурор в края на годината са 39 ДП
и 1 – БП.

РП-Девин през 2020 г. е - 183 бр., от които новообразувани са - 146 бр.
ДП и БП.  Отчитат се 37 бр. наблюдавани ДП и БП, които са образувани в
предходни периоди.

 Наблюдаваните досъдебни производства са 118 бр., от които
новообразувани са 82 бр.

Наблюдаваните бързи производства за 2020 г. са общо 65 бр., от които
новообразувани са 64 бр.

Решени от прокурор през 2020 г. в РП-Девин са общо 105 бр. ДП и БП,
от които 75 – ДП, и 30 - БП.

Намиращи се за произнасяне при прокурор в края на годината са 8 бр.
ДП.

РП-Златоград през 2020 г. е - 112 бр., от които новообразувани са - 73
бр.  ДП и БП.  Отчитат се 39 бр. наблюдавани ДП и БП, които са образувани в
предходни периоди.

 Наблюдаваните досъдебни производства са 64 бр., от които
новообразувани са 27 бр.

Наблюдаваните бързи производства за 2020 г. са общо 48 бр., от които
новообразувани са 46 бр.

Решени от прокурор през 2020 г.  в РП-Златоград са общо 83 бр.  ДП и
БП, от които 44 – ДП, и 39 - БП.

Намиращи се за произнасяне при прокурор в края на годината са 4 бр.
ДП.

1.2. За 2021 г.:
Общият брой на наблюдаваните ДП и БП в:
РП-Смолян с ТО  през 2021 г. е - 1226 бр., от които новообразувани са -

636 бр. ДП и БП. Отчитат се 590 бр. наблюдавани ДП и БП, които са образувани
в предходни периоди.

 Наблюдаваните досъдебни производства са 964 бр., от които
новообразувани са 378 бр.
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Наблюдаваните бързи производства за 2021 г. са общо 262 бр., от които
новообразувани са 258 бр.

Решени от прокурор през 2021  г.  в РП-Смолян са общо 866  бр.  ДП и
БП, от които 766 – ДП, и 100 - БП.

Намиращи се за произнасяне при прокурор в края на годината са 62 ДП.

2. Наблюдавани бързи производства:
2.1. 2020 г.:
В РП-Смолян ( ТО-Мадан и ТО-Чепеларе) са наблюдавани общо 193

БП, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 28 бр.;
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 29

бр.;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 133 бр.
В РП-Девин  не се отчитат БП, по които
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК или в срока

по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК;
За 2020 г. в РП-Девин е постановено разследването да се извърши по

общия ред  по 35 бр. досъдебни производства.
В РП-Златоград за 2020 г.:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК –  16 бр.

БП;
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – не се

отчитат такива БП;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 32 бр. бързи

производства.
2.2. 2021 г.:
През 2021 г.в РП-Смолян (  ТОЧ,  ТОМ,  ТОД и ТОЗ)  са наблюдавани

общо 262 БП, по които:
- разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 57 бр.;
- разследването е приключило в срока по чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 43

бр.;
- е постановено разследването да се извърши по общия ред – 158 бр.

3. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал.2 от НПК.
3.1. през 2020 г.:
В РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ):
- ДП, изпратени на разследващия орган , са  – 12 бр.
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- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – 20 бр.
В РП-Девин и РП-Златоград за 2020 г. не се отчита прилагането на

разпоредбата на чл. 242, ал.2 от НПК.
3.2. през 2021 г. в РП-Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ):
- ДП, изпратени на разследващия орган, са – 11 бр
- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия,са – 38 бр.

4. Спрени наказателни производства.
4.1. През 2020 г. в отделните прокуратури и по прокурори са спрени и

възобновени ДП, както следва:

РП-Смолян (с ТОЧ и
ТОМ) – прокурор

Спрени ДП Възобновени ДП

Димитър Стратиев 10 1
Татяна Найденова 7 8
Славка Гемишева 19 8
Нено Димов 11 0
Петко Братованов 17 6
Вихра Къдринска 22 3
Общо 86 26
РП-Девин - прокурор
Здравко Делиев 19 3
Общо 19 3
РП-Златоград -
прокурор
Стела Башева 2 2
Нежко Метахчов 4 0
Общо 6 2

4.2. През 2021  г.  в РП-Смолян (  ТОЧ,  ТОМ,  ТОД и ТОЗ)  броят на
спрените ДП е 98 бр., а на възобновените такива – 50 бр.

И по прокурори е, както следва:

Прокурор Спрени ДП Възобновени ДП
Димитър Стратиев 2 2
Татяна Найденова 11 4
Славка Гемишева 9 13
Нено Димов 3 2
Мирослав Георгиев 0 1
Петко Братованов 18 7
Вихра Къдринска 7 2
Здравко Делиев 35 7
Стела Юрчиева-Башева 5 5
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Нежко Метахчов 8 7
Общо 98 50

5. Спрени наказателни производства на основание чл. 244, ал.1, т. 3
от НПК и възобновени в срока по чл. 244, ал.8 от НПК:

5.1. през 2020 г. в проверяваните прокуратури:
На основание справка вх. № 1060/2022 г. от 09.06.2022 г. представена от

проверявания орган, спрените на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК
наказателни производства в проверяваните прокуратури са общо 17, от
които 11 бр. са възобновени в едногодишния срок.

Видно от таблицата по-долу, извън срока по чл. 244, ал.8 от НПК са
възобновени общо 6 бр. ДП,  като 5  бр.  ДП са решени, а по 1 бр.
разследването не е приключило.

Прокурор Пр.пр. № № на
ДП

Текст от
НК

Спряно на осн.
чл.244, ал.1,
 т.3 НПК, дата

Дата
на
възобн

Краен акт Преразпре
деление

Димитър
Стратиев

584/2020г. 65/2020
РУМВР
Мадан

чл.183,
ал.1 НК

06.10.2020г. 21.01.
2021г.

Прекратено на
22.02.2021г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.1 НПК

Татяна
Найденова

27/2019г. 14/2019
РУМВР
Смолян

чл.194,
ал.1 НК

30.09.2020г. 14.10.
2021 г.

Прекратено на
15.11.2021г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.3 НПК

466/2018г. 174/2018
РУМВР
Смолян

чл.183,
ал.1 НК

29.06.2020г. 04.03.
2021г.

Прекратено на
07.05.2021г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 и ал.2
вр. с чл. 24, ал.1
НПК, вр. с чл. 183,
ал.3 НК

Славка
Гемишева

836/2012г. 151/2012
РУМВР
Чепела
ре

чл.210,
ал.1, т.5
вр. с чл.
209, ал.
1 НК НК

29.12.2020г. 13.12.
2021г.

Прекратено на
08.02.2022г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.3 НПК
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796/2020г. 216/2020
РУМВР-
Смолян

чл. 209,
ал. 1 НК

21.12.2020г. 24.02.
2021г.

Прекратено на
14.06.2021г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.1 НПК

450/2019г. 22/2019
ОДМВР
Смолян

чл. 206,
ал. 1 НК

12.06.2020г. 20.05.
2021г.

Прекратено на
04.02.2022г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.1 НПК15.07.2021 г. 17.11.

2021г.

658/2020г. 162/2020
РУМВР
Смолян

чл. 325б,
ал. 1 НК

20.11.2020г. 01.11.
2021г.

Прекратено на
28.01.2022г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.1 НПК

Петко
Братованов

153/2019г. 17/2019
РУМВР
Мадан

чл. 129,
ал. 1 вр.
с ал. 2
НК

10.01.2020г. 01.04.
2021г.

Прекратено на
03.02.2022г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.1 НПК24.06.2021г. 24.11.

2021г.

642/2019г. 100/2019
РУМВР
Мадан

чл. 183,
ал.1 НК

03.09.2020г. 23.09.
2020г.

Обвинителен акт в
РС Мадан на
11.05.2021г.

1780/2019г. 247/2019
РУМВР-
Мадан

чл. 194,
ал.1 НК

12.06.2020г. 03.02.
2022 г.

Прекратено на
18.05.2022г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.1 НПК

Вихра
Къдринска

551/2020г. 56/2020
РУМВР
Чепела
ре

чл. 144,
ал.3 вр. с
ал. 1 НК

18.12.2020г. 18.1.
2022г.
от пр-р
Делиев

към момента
разследването не е
приключило

Преразпре
делено на
прокурор
Здравко
Делиев на
14.01.2022г.

1772/2019г. 487/201
РУМВР
Смолян

чл. 210,
ал.1, т.
3, пр.1 и
т. 5 вр. с
чл. 209,
ал. 1 НК

29.12.2020г. - - Преразпред
елено на
прокурор
Нежко
Метахчов
на
27.07.2021г.

Нено Димов 188/2020г. 55/2020.-
РУМВР
Смолян

чл.183,
ал. 3 НК

19.10.2020г. 02.12.
2021г.
от пр-р
Башева

Спряно 25.02.2022г.
на осн. чл. 244, ал. 1,
т. 2 от НПК

Преразпред
елено на
пр-р Стела
Башева на
11.10.2021г.
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Здравко
Делиев

ТОД-
290/2020г.

84/2020
РУМВР
Девин

чл.195,
ал. 1, т.
3, пр. 1 и
2 вр. с
чл. 194,
ал. 1 НК

11/11/2020 11.02.
2022г.

Прекратено на
04.04.2022г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.2 НПК

ТОД-
33/2020г.

16/2020
РУМВР
Девин

чл.183,
ал. 3 НК

07.05.2020г. 16.06.
2022 г.

Към момента
разследването не е
приключено.

ТОД-
894/2018г.

03/2019
РУМВР
Девин

чл.235,
ал. 1 НК

05.03.2020г. 13.01.
2021г.

Спряно 02.08.2021г.
на осн. чл. 244, ал. 1,
т. 2 от НПК

ТОД-
427/2020г.

131/202
РУМВР
Девин

чл.355,
ал. 2 вр.
с ал. 1
НК

20.09.2020г. 16.12.
2021г.

Прекратено на
27.04.2022г. -осн. чл.
243, ал. 1, т.1 вр. с
чл. 24, ал.1, т.1 НПК

5.2. През 2021 г. в РП-Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ):
На основание  цитираната по-горе справка, спрените през 2021 г. на

основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК наказателни производства в РП-Смолян
са общо 24, от които 17 бр. са възобновени в едногодишния срок; по 3 бр. –
срокът по чл. 244, ал.8 НПК тече.

Видно от таблицата по-долу, извън едногодишния срок по чл. 244,
ал.8 от НПК са възобновени 2 бр. ДП,  като 1 бр.  ДП е решено, а по другото
разследването не е приключило; по 2 бр. ДП едногодишният срок е изтекъл,
но ДП не са възобновени.

Прокурор Пр.пр. № № на
ДП

Текст от
НК

Спряно на
осн.
чл.244, ал.1,
 т.3 НПК,
дата

Дата на
възобн

Краен акт Преразпре
деление

Татяна
Найденова

635/2019 136/2019
РУМВР
Смолян

чл. 209,
ал. 1, вр.
с чл. 26,
ал. 1 НК

11.03.2021г. 27.7.2021г. не е приключило
разследването

967/2020 260/2020
РУМВР
Смолян

чл. 183,
ал. 1 НК

01.04.2021г. 4.8.2021г. не е приключило
разследването

737/2021 79/2021 -
ОДМВР-
Смолян

чл. 209,
ал. 1 НК

23.06.2021 г. на
31.05.2022 с
писмо
изискано
от
ОДМВР-

Спряно на
16.08.2022 на осн.
чл. 244, ал. 1, т. 2
от НПК
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Смолян -
за възобн.
и възобн.
на
30.06.2022

Славка
Гемишева

1952/20
19

119/2019
ОДМВР-
Смолян

чл. 209,
ал. 1 вр.
с чл. 26,
ал. 1 НК

15.12.2021г. 17.2.2022г. Спряно на
21.04.2022 на осн.
чл. 244, ал. 1, т. 3
от НПК

2447/2021 314/2021
РУМВР
Смолян

чл. 195,
ал. 1, т.3
вр. с чл.
194, ал.
1 НК

10.11.2021г. 15.04.2022
г.

Спряно на
16.05.2022 на осн.
чл. 244, ал. 1, т. 2
от НПК

Петко
Братованов

ТОМ-
810/2018

265/2018
РУМВР
Мадан

чл. 194,
ал. 1 НК

01.02.2021г. 06.01.2022 -

493/2019 98/2019 -
РУМВР
Смолян

чл. 194,
ал. 1 НК

10.01.2020г. 04.01.2021 разследването не е
приключило28.04.2021г. 06.01.2022

1819/2020 9/2021-
ОСлО в
ОП-
Смолян

чл. 194,
ал. 1 НК

07.07.2021г. - -

922/2020 3/2020-
ОСлО в
ОП-
Смолян

чл. 194,
ал. 1 вр.
с чл. 26,
ал. 1  НК

02.07.2021г. - -

679/2021 46/2021-
РУМВР
Чепелар
е

чл. 195,
ал. 1, т.2
вр. с т. 4
вр. с чл.
194, ал.
1 НК

25.11.2021г. 21.02.2022г. Спряно на
29.04.2022 на осн.
чл. 244, ал. 1, т. 1
вр. с чл. 25, ал. 1, т.
6 от НПК

Вихра
Къдринска

811/2020 246/2020
РУМВР
Смолян

чл. 183,
ал. 4 вр.
с ал. 1
вр. с чл.
28 ал. 1
НК

07.01.2021г. 16.06.2022
г.

- Преразпреде
лено на
24.01.2022г.
на пр-р
Здравко
Делиев

508/2020 53/2020 -
РУМВР
Чепелар
е

чл. 129,
ал. 2  вр.
с ал. 1
НК

17.03.2021г. 07.04.2022г. разследването не е
приключило

Преразпреде
лено на
31.03.2022г.
на пр-р
Мирослав
Георгиев

1459/2019 109/2019
РУМВР
Чепелар
е

чл. 131,
ал.1, т.
12 вр. с
чл. 130,
ал. 1 НК
и чл.

11.06.2021г. 10.09.2021г. разследването не е
приключило

Преразпреде
лено на
09.07.2022г.
на прокурор
Нежко
Метахчов
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144, ал.
3 вр. с
ал. 1 НК

Нено Димов 1009/2020 285/2020
РУМВР
Смолян

чл. 183,
ал. 1 НК

23.04.2021г. 15.02.2022 към момента на
разследване

Преразпреде
лено на
18.01.2022г.
на прокурор
Мирослав
Георгиев

Стела
Юрчиева-
Башева

ТОЗ-
525/2020

115/2020
РУМВР
Златогра
д

чл. 183,
ал. 1 НК

25.03.2021г. 16.6.2021г. Прекратено на
02.08.2021г. -осн.
чл. 243, ал. 1, т.1
вр. с чл. 24, ал.1,
т.1 НПК

Нежко
Метахчов

1865/2021 64/2021 -
ОДМВР-
Смолян

чл. 316,
вр. чл.
308, ал.
1 НК

15.11.2021г. 29.12.2021г. Предложение по
чл.78а НК -
внесено на
20.04.2022г.в РС-
Смолян

Здравко
Делиев

ТОД-
499/2020

163/2020
РУМВР
Девин

чл. 168,
ал. 1 и
ал. 2 НК

05.04.2021г. 29.06.2021г. Прекратено на
07.10.2021г. -осн.
чл. 243, ал. 1, т.1
вр. с чл. 24, ал.1,
т.1 НПК

ТОД-
4/2020

4/2020 -
ОДМВР-
Смолян

чл. 129,
ал. 2, вр.
ал. 1 НК

25.3.2021г. 11.08.2021г. Предложение по
чл.78а НК -
внесено на
16.09.2021г. в РС-
Девин

628/2021 40/2021 -
РУМВР
Девин

чл. 209,
ал. 1 НК

17.11.2021г. 04.01.2022г. Прекратено на
18.03.2022г. -осн.
чл. 243, ал. 1, т.1
вр. с чл. 24, ал.1,
т.1 НПК

1297/2021 176/2021
РУМВР
Смолян

чл. 355,
ал. 2 вр.
ал. 1 НК

11/18/2021 11.05.2022г. Приключило с
мнение за
прекратяване - при
прокурор за
решеване от
17.05.2022г.
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104/2021 48/2021 -
РУМВР
Смолян

чл. 130,
ал. 1 НК

04.12.2021г. - -

889/2021 45/2021 -
РУМВР-
Девин

чл. 345,
ал. 1 НК

17.12.2021г. - -

972/2021 59/2021 -
РУМВР
Девин

чл. 183,
ал. 1 НК

24.09.2021 - -

ТОД-
478/2020

177/2020
РУМВР
Девин

чл. 209,
ал. 1 НК

16.03.2021г. 10.08.2021г. Спряно на
13.01.2022 на осн.
чл. 244, ал. 1, т. 2
от НПК

Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани спрени
досъдебни производства, през 2020 г. и 2021 г.

Пр. пр. № 426/2020 г. по описа на РП – Смолян, ДП № 29/2020 г. по
описа на ОД на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор (за проверявания
период) Славка Гемишева. Досъдебното производство е образувано на
15.07.2020 г. с постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК за престъпление
по чл. 209, ал.1 от НК. С постановление от 26.02.2021 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 по реда на чл. 244, ал.5 НПК. Указано е също, препис
от постановлението да се изпрати на ОДМВР – Смолян за установяване и
издирване на извършителя. В изпълнение на Заповед № РД-04-94/2013 г. на ОП
– Смолян на всеки 6 месеца да се изготвя справка и тя да се представя на
наблюдаващия прокурор. Постановлението е обжалвано в срок пред РС-
Смолян, който с определение № 38/19.03.2021 г. по ЧНД № 140/2021 г. по
описа на съда потвърждава постановлението за спиране. След обжалване, с
определение на ОС-Смолян № 32/15.04.2021 г. е оставена без разглеждане
въвзивната жалба, като процесуално недопустима.

Допълнително са проверени следните спрени досъдебни производства на
прокурор Гемишева: пр.пр. № 450/2019 г. по описа на РП-Смолян, ДП №
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22/2019 г. по  описа на ОДМВР – Смолян; пр.пр. № 658/2020 г. по описа на РП-
Смолян, ДП № 162/2020 г. по  описа на РУМВР – Смолян.

Пр. пр. № 967/2020 г. по описа на РП – Смолян, ДП № 260/2020 г. по
описа на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Татяна Найденова.
Досъдебното производство е образувано на 29.09.2020 г. с постановление на
основание чл. 212, ал.1 НПК за престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. С
постановление от 01.04.2021 г.  ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от
НПК. В постановлението е посочена възможността за обжалването му в 7-
дневен срок от получаването  пред РС-Смолян. Указано е също препис от
постановлението да се изпрати на страната и на ОДМВР – Смолян за
установяване и издирване на извършителя, като на всеки 3 месеца да се изготвя
справка за проведените ОИМ. ДП е възобновено на  04.08.2021 г. С
постановление от 12.11.2021 г. са дадени допълнителни указания по
разследването. Последното удължаване на срока е от 26.05.2022 г.

Допълнително са проверени следните спрени досъдебни производства на
прокурор Найденова: пр.пр. № 737/2021 г. по описа на РП-Смолян, ДП №
79/2021 г. по  описа на РУМВР – Смолян; пр.пр. № 27/2019 г. по описа на РП-
Смолян, ДП № 14/2019 г. по  описа на РУМВР – Смолян.

Пр. пр. № 1042/2021 г. по описа на РП – Смолян, ДП № 133/2021 г. по
описа на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Нено Димов –  за
проверявания период. Досъдебното производство е образувано на 13.04.2021 г.
по реда на чл. 212, ал.2 НПК за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК. С
постановление от 16.06.2021 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 РС-Смолян. Указано е също, препис от
постановлението да се изпрати на РУМВР – Смолян за установяване и
издирване на извършителя. В изпълнение на Заповед № РД-04-94/2013 г. на ОП
– Смолян, на всеки 6 месеца да се изготвя справка и тя да се представя на
наблюдаващия прокурор. Приложен е план  за ОИМ от 01.07.2021 г. На
22.07.2021 г. е изготвена справка както и друга от 27.01.2022 г.

Допълнително са проверени следните спрени досъдебни производства на
прокурор Димов: пр.пр. № 1009/2020 г. по описа на РП-Смолян, ДП №
285/2020 г. по  описа на РУМВР – Смолян.

Пр. пр. № 584/2020 г. по описа на РП – Смолян, ДП № 65/2020 г. по
описа на РУ на МВР – Мадан, наблюдаващ прокурор Димитър Стратиев.
Досъдебното производство е образувано с постановление  на 25.06.2020 г. за
престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. С постановление от 06.10.2020 г.  ДП е



63

спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от НПК. Възобновено е на 21.01.2021 г.
Спазен е едногодишния срок. Получено е в РП-Смолян на 16.02.2021 г. с мнение
за прекратяване. На 22.02.2021 г. ДП е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.1
НПК.

Пр. пр. № 1780/2019 г. по описа на РП – Смолян, ДП № 247/2019 г. по
описа на РУ на МВР – Мадан, наблюдаващ прокурор Петко Братованов.
Преписката е образувана на 25.10.2019 г. по повод получена преписка от
РУМВР - Мадан. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от
29.10.2019 г. След допълнителна проверка, с постановление на 10.12.2019 г. е
образувано досъдебното производство за престъпление по чл. 194 ал.1 от НК.
На 28.05.2020 г. ДП изпратено в РП-Смолян на основание чл. 226, ал.1 НПК. С
постановление от 01.06.2020 г. ДП е върнато за допълнително разследване с
конкретни указания. На 05.06.2020 г. ДП е получено с мнение за спиране. С
постановление от 12.06.2020 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от
НПК. В постановлението е посочена възможността за обжалването му в 7-
дневен срок от получаването  пред РС-Мадан. Указано е също препис от
постановлението да се изпрати на разследващ полицай, който да следи за
едногодишния срок по чл. 244, ал.8 НПК и да предприеме дължимите действия
съгласно чл. 245 НПК. В едногодишния срок разследващият полицай да
предприеме необходимите действия, свързани с незабавното изготвяне на
искане за възобновяване на спряното ДП. След влизане на постановлението в
сила, препис да се изпрати на органите на РУМВР – Мадан за продължаване
издирването на свидетеля. На 03.02.2022 г. ДП е възобновено. С постановление
от 18.05.2022 г. ДП е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, ал.3 и ал.4, вр.
чл. 24, ал.1, т.1 НПК.

Допълнително са проверени следните спрени досъдебни производства на
прокурор Братованов: пр.пр. № 509/2020 г. по описа на РП-Смолян, ТО-
Мадан, ДП № 43/2020 г. по  описа на РУМВР – Мадан.

Пр. пр. № ТОЗ-0063/2019 г. по описа на РП-Смолян, (пр.пр. № 63/2019
по описа на РП-Златоград),  ДП № 24/2019 г. по описа на РУ на МВР –
Златоград, наблюдаващ прокурор Стела Башева. Досъдебното производство
е образувано на 14.05.2019 г. с постановление на основание чл. 212, ал.1 НПК
за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. С постановление от 20.03.2020 г.  ДП е
спряно . В постановлението е посочена възможността за обжалването му в 7-
дневен срок от получаването  пред РС-Златоград. Указано е също препис от
постановлението да се изпрати на страната и на РУМВР – Златоград за
установяване и издирване на извършителя. Както и на всеки 6 месеца да се
докладват резултатите от издирването. Приложен е изготвен план за ОИМ
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от 22.04.2020 г. Налични са справки за резултатите от действията на
полицията от 29.12.2020 г., 28.06.2021 г., 30.12.2021 г.

Допълнително са проверени следните спрени досъдебни производства на
прокурор Башева: пр.пр. № ТОЗ-00525/2020 г. по описа на РП-Смолян, (пр.пр.
№ 525/2020 г. по описа на РП-Златоград), ДП № 115/2020 г. по  описа на
РУМВР – Златоград.

Пр. пр. № 933/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Златоград, ДП №
113/2021 г. по описа на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Нежко
Метахчов. Преписката е образувана на 05.04.2021 г. по повод получено
уведомление за започнато ДП за престъпление по чл. 216, ал.1 НК, Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. Досъдебното
производство е получено в РП-Смолян на 05.05.2021 г., а видно от положения
печат, в ТО-Златоград датата на получаване на ДП е 10.03.2021 г. С
постановление от 12.05.2021 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 РС-Златоград. Указано е също, препис от
постановлението да се изпрати на страната и на РУМВР – Смолян за
установяване и издирване на извършителя. На всеки 6 месеца да се докладват
резултатите от издирването. С писмо от 27.03.2021 г., на основание Заповед
№ РД-04-91/09.11.2018 г. на административния ръководител-окръжен прокурор
на ОП-Смолян, ДП ведно с постановлението за спиране е изпратено на ОП-
Смолян за осъществяване на служебен контрол. С постановление от 01.06.2021
г. ОП-Смолян потвърждава изцяло постановлението за спиране на РП-Смолян.

Допълнително са проверени следните спрени досъдебни производства на
прокурор Метахчов: пр.пр. № ТОЗ-00509/2019 г. по описа на РП-Смолян,
(пр.пр. № 509/2019 г. по описа на РП-Златоград), ДП № 166/2019 г. по  описа на
РУМВР – Златоград.

Пр. пр. № ТОД-00691/2020 г. по описа на РП-Смолян, (пр.пр. №
691/2019 г. по описа на РП-Девин), ДП № 194/2020 г. по описа на РУ на
МВР –  Девин,  наблюдаващ прокурор Здравко Делиев. Досъдебното
производство е образувано на 26.10.2020 г. за престъпление по чл. 235, ал.1 от
НК. С постановление от 08.12.2021 г.  ДП е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т.2 от НПК. В постановлението е посочена възможността за обжалването му в
7-дневен срок от получаването  пред РС-Девин. Указано е също, препис от
постановлението да се изпрати на страните и на РУМВР – Девин за
установяване и издирване на извършителя. Съгласно чл. 80, ал.1, т.3 НК е
отбелязан крайният срок на абсолютната давност – 09.2030 г.  Приложени са
обратни разписки. Извършен е служебен контрол от ОП-Смолян, като с
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постановление от 23.02.2022 г. е потвърдено постановлението за спиране. По
преписката е приложен план за провеждане на ОИМ от 07.03.2022 г.

Пр. пр. № 2034/2020 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Чепеларе, ДП №
451/2019 г. по описа на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Вихра
Къдринска – за проверявания период. Досъдебното производство е
образувано на 15.12.2020 г. по реда на чл. 212, ал.3 НПК за престъпление по чл.
216, ал.1 от НК. С постановление от 06.01.2021 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 РС-Смолян. Указано е
също, препис от постановлението да се изпрати на страните и на РУМВР –
Смолян за установяване и издирване на извършителя, да се изготви план за
ОИМ, веднъж на 6 месеца да се изпраща справка. По преписката са
приложени 2 справки – от 12.10.2021 г. и от 20.01.2022 г.

Допълнително са проверени следните спрени досъдебни производства на
прокурор Къдринска: пр.пр. № 508/2020 г. по описа на РП-Смолян, ТО-
Чепеларе, ДП № 53/2020 г. по  описа на РУМВР – Чепеларе; пр.пр. № 1109/2020
г. по описа на РП-Смолян, ТО-Чепеларе, ДП № 269/2020 г. по  описа на РУМВР
– Смолян.

Произнасянията на прокурорите от РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ), РП-Девин
и РП-Златоград – за 2020 г. и РП-Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД, ТОЗ) - 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 съответните районни съдилища.

В постановленията за спиране са дадени 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. По преобладаващата част
от проверените ДП са налични справки от органите на МВР за резултатите
от работата по спрените дела.

Материалите са подредени хронологично, окомплектовани са и се
прилагат обратни разписки, удостоверяващи връчването на препис от
постановлението за спиране. Приложени са протоколите за избор на
наблюдаващи прокурори, както и описи на материалите по съответната
преписка.
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В хода на проверката се установи, че не винаги се спазва  срокът по чл.
244, ал.8 от НПК за възобновяване на спрените на основание чл. 244, ал.1, т.3
НПК досъдебни производства.

По време на проверката в РП-Смолян действа Заповед № РД-04-
272/29.11.2018 г., с която се регламентира работата по ДП, спрени на това
основание.

С оглед осъществяване на регулярен контрол върху спрените на
основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК досъдебни производства е установена
необходимостта от изготвянето на актуална заповед на административния
ръководител, предвид новата структура на РП-Смолян.

Със Заповед № РД-04-250/14.06.2022 г. настоящият административен
ръководител на РП-Смолян предприема организационни мерки за докладване на
спрени на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК досъдебни производства.  В РП-
Смолян и ТО са определени конкретни съдебни служители, които да
уведомяват наблюдаващите прокурори за изтичане на едногодишния срок
месец преди края на срока.

6. Прекратени наказателни производства7

По години и по прокурори, обжалвани, отменени, същите са както следва:

7 Въз основа на представени справки



Прокурор Прекратени наказателни
производства

Обжалвани пред съда Обжалвани пред по-
горестоящите прокуратури

Служебно
отменени
постановления

Прекратени, поради
изтекла давност /бр. им
се включи и в
предишните колони/

Водени срещу
известен
извършител

Водени срещу
неизвестен
извършител

Общо Отменени
постановления

Общо Отменени
постановления

6.1. 2020 г. по прокуратури и по прокурори:
РП-Смолян (с ТОЧ и ТОЧ)

Димитър
Стратиев

2 27 0 0 0 0 0 9

Татяна
Найденова

14 52 2 1 0 0 0 17

Славка
Гемишева

9 49 1 1 0 0 0 37

Нено Димов 5 21 0 0 0 0 0 12
Петко
Братованов

30 45 4 1 0 0 0 25

Вихра
Къдринска

18 37 4 3 0 0 0 25

Общо 78 231 11 6 0 0 0 125
РП-Девин

Здравко
Делиев

21 14 1 0 2 0 0 4

Общо 21 14 1 0 2 0 0 4
РП-Златоград

Стела
Башева

8 10 0 0 0 0 0 8

Нежко
Метахчов

3 15 0 0 0 0 0 8

Общо 11 25 0 0 0 0 0 16
6.2. 2021 г. – по прокурори

РП- Смолян (с ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ)
Димитър 3 10 1 0 0 0 0 4
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Стратиев

Татяна
Найденова

16 65 2 0 0 0 0 36

Славка
Гемишева

7 81 1 0 0 0 0 39

Нено Димов 1 27 0 0 0 0 0 15
Мирослав
Георгиев

0 10 0 0 0 0 0 3

Петко
Братованов

33 56 1 0 0 0 0 28

Вихра
Къдринска

3 26 0 0 0 0 0 7

Здравко
Делиев

20 55 2 2 0 0 0 15

Стела Башева 6 28 0 0 0 0 0 6
Нежко
Метахчов

5 23 0 0 0 0 0 9

Общо: 94 381 7 2 0 0 0 162



6.3. Прекратени ДП в отделните проверявани прокуратури в
зависимост от основанията:

6.3.1. През 2020 г.:
РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ):
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – 153 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК – 2 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК – 0 бр.
РП-Девин:
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – 35 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК – 0 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК – 0 бр.
РП-Златоград:
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК –  18 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК –  1 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК – 0 бр.;

         - на основание чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.3 от НПК – 16 бр.;
         - на основание чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.9 от НПК – 1 бр.

6.3.2. През 2021 г.:
РП-Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ):
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК – 246 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК – 4 бр.;
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24,ал.1, т.8а от НПК – 0 бр.

6.4. Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване:

6.4.1. През 2020 г.:
РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ):
Подаден е 1 протест и същият е неуважен – по пр.пр. №1418/2017 г. на

РП-Смолян.
РП-Девин и РП-Златоград – не отчитат подадени протести през 2020

г.
6.4.2. През 2021 г.:
РП-Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ):
Подаден е 1 протест и същият е неуважен – по пр.пр. № 1708/2019 г. на

РП-Смолян.

В РП-Смолян се констатира, че през 2021 г. пред съда са обжалвани 7
от общо 475 постановления за прекратяване на наказателните
производства, което в относителна стойност представлява 1.4 %. От тях
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отменени са 2 постановления, или 0,4% от всички постановления за
прекратяване на наказателни производства през 2021 г.

Анализът на представената от РП-Смолян информация обуславя
извод за добра работа на прокурорите по прекратените наказателни
производства.

През 2021 г. продължава дейността на прокуратурата за приключване
на дела от предходни години, голяма част от които са спрени поради
неразкриване на извършителя на престъплението. Така, видно от
статистиката, през отчетния период са прекратени по давност 162 дела,
което представлява повече от 1/3 – 34,1 % от всичките 475 прекратени ДП.
Тази активност е насочена към овладяване на проблема със старите дела и
най-вече недопускане в бъдеще на просрочие на дела и прекратяването им
поради изтичане на давностни срокове за търсене на наказателна
отговорност.

На случаен принцип са проверени следните досъдебни
производства прекратени през 2020 г. и 2021 г.:

Пр. пр. № 2934/2021 г. по описа на РП – Смолян, ДП  № 373/2021 г.
на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Мирослав Георгиев.
Досъдебното производство е получено в прокуратурата на 21.11.2021 г. със
заключително мнение за прекратяване. С постановление от 03.12.2021 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 страната, както и че постановлението подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС – Смолян.  Няма данни
постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Мирослав Георгиев: пр.пр. №
2460/2021 г. по описа на РП-Смолян, БП № 322/2021 г. на РУ на МВР –
Смолян; пр.пр. № 661/2021 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 39/2021 г. на РУ
на МВР – Чепеларе.

Пр. пр. № 297/2021 г. по описа на РП – Смолян, ДП/БП  № 27/2021 г.
на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Димитър Стратиев.
Досъдебното производство е получено в прокуратурата на 15.02.2021 г. със
заключително мнение за прекратяване. С постановление от 15.02.2021 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 страната, както и че постановлението подлежи на обжалване в 7-
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дневен срок от получаването му пред РС-Смолян. Налице е произнасяне по
отношение на ВД. Няма данни постановлението да е обжалвано. Приложен е
протокол за унищожаване на ВД.

Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Димитър Стратиев: пр.пр. №
295/2020 г. по описа на РП-Смолян, ДП 73/2020 г. на РУ на МВР – Смолян;
пр.пр. № 2060/2019 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 501/2019 г. на РУ на
МВР – Смолян.

Пр. пр. № 1731/2019 г. по описа на РП – Смолян, ДП № 421/2019 г.
на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Нено Димов.
Досъдебното производство е получено в прокуратурата на 19.04.2021 г. със
заключително мнение за прекратяване. С постановление от 10.05.2021 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 ТПДГС - Смолян, както и че постановлението подлежи на
обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Смолян. Налице е
произнасяне по  отношение на връщане на ВД. Няма данни постановлението
да е обжалвано.

Допълнително са проверени следните прекратени досъдебни
производства с наблюдаващ прокурор Нено Димов: пр.пр. № 235/2020 г. по
описа на РП-Смолян, ДП 31/2020 г. на ОДМВР – Смолян; пр.пр. № 343/2020
г. по описа на РП-Смолян, ДП № 25/2020 г. на ОДМВР – Смолян.

Пр. пр. № 1240/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Мадан, ДП №
78/2021 г. на РУ на МВР – Мадан, наблюдаващ прокурор Петко
Братованов. Досъдебното производство е получено в прокуратурата на
25.08.2021 г. със заключително мнение за прекратяване. С постановление от
13.09.2021 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 страната, както и че постановлението подлежи на
обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Смолян. Да се
изпрати на началника на РЗИ-Смолян за преценка за налагане на
административно наказание на виновното лице. По разпореждане на АП-
Пловдив е указано да се извърши служебен контрол. С постановление от
10.11.2021 г. ОП-Смолян потвърждава постановлението за прекратяване.

Допълнително е проверено следното прекратено ДП с наблюдаващ
прокурор Петко Братованов: пр.пр. № 1916/2019 г. по описа на РП-Смолян,
ТО-Мадан, ДП № 274/2019 г. на РУМВР – Мадан.
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Пр.  пр.  № 885/2021  г.  по описа на РП –  Смолян,  ТО-Девин,  БП №
46/2021 г. на РУ на МВР – Девин, наблюдаващ прокурор Здравко Делиев.
Бързото производство е получено в прокуратурата на 08.04.2021г. със
заключително мнение за прекратяване. С постановление от 09.04.2021 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 страната, както и че постановлението подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред РС-Девин. Тъй като дело е взето на
специален надзор, на основание т.7, т.1 УСН, с писмо от 12.04.2021 г.
наблюдаващият прокурор е уведомил административния ръководител на ОП-
Смолян и АП-Пловдив, че делото е прекратено.

Допълнително е проверено следното прекратено досъдебно
производство с наблюдаващ прокурор Здравко Делиев: пр.пр. № ТОД-
00290/2020 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 84/2020 г. на РУМВР – Девин.

Пр. пр. № 2712/2021 г. по описа на РП – Смолян, ДП № 339/2021 г.
на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Славка Гемишева.
Досъдебното производство е получено в прокуратурата на 29.12.2021 г. със
заключително мнение за прекратяване. С постановление от 29.12.2021 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, че постановлението
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Смолян.
Да се изпрати за сведение на РУМВР-Смолян. Няма данни постановлението
да е обжалвано.

Допълнително е проверено следното прекратено ДП с наблюдаващ
прокурор Славка Гемишева: пр.пр. № 1015/2020 г. по описа на РП-Смолян,
ДП 82/2020 г. на ОДМВР – Смолян.

Пр. пр. № 1379/2020 г. по описа на РП – Смолян, ДП № 319/2020 г.
на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Татяна Найденова.
Досъдебното производство е получено в прокуратурата на 29.09.2020 г. със
заключително мнение за прекратяване. С постановление от 13.10.2020 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, че постановлението
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Смолян,
както и да се изпрати на страната. Няма данни постановлението да е
обжалвано.

Допълнително е проверено следното прекратено  ДП с наблюдаващ
прокурор Татяна Найденова: пр.пр. № 603/2020 г. по описа на РП-Смолян,
ДП 143/2020 г. на РУ на МВР – Смолян.
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Пр. пр. № 483/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Чепеларе, ДП №
25/2021 г. на РУ на МВР – Чепеларе, наблюдаващ прокурор Вихра
Къдринска. Досъдебното производство е получено в прокуратурата на
12.04.2021 г. със заключително мнение за прекратяване. С постановление от
13.04.2021 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 страната, както и че постановлението подлежи на
обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред РС-Чепеларе. Препис от
постановлението да се изпрати и на началника на РУМВР-Чепеларе с оглед
правомощията за административно производство.

Допълнително е проверено следното прекратено  ДП с наблюдаващ
прокурор Вихра Къдринска: пр.пр. № 11/2020 г. по описа на РП-Смолян,
ТО-Чепеларе, ДП № 5/2020 г. на РУМВР – Чепеларе.

Пр. пр. № 813/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Златоград, ДП
№ 82/2021 г. на РУ на МВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Стела
Башева. Досъдебното производство е получено в прокуратурата на
30.06.2021 г. със заключително мнение за прекратяване. С постановление от
13.07.2021 г.  наказателното производство е прекратено на основание чл. 243,
ал.1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т.4 НПК. В постановлението е отбелязано, че
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му
пред съответния първоинстанционен съд. След указания от АП-Пловдив, ОП-
Смолян осъществява служебен контрол върху постановлението за
прекратяване на РП-Смолян, като на 31.08.2021 г. постановлението е
потвърдено.

Допълнително е проверено следното прекратено  ДП с наблюдаващ
прокурор Стела Башева: пр.пр. № ТОЗ-00357/2018 г. по описа на РП-
Смолян, ДП № 78/2018 г. на РУМВР – Златоград.

Пр. пр. № ТОЗ-00129/2020 г. по описа на РП-Смолян, (пр.пр. №
129/2020 г. по описа на РП-Златоград), ДП № 16/2020 г. на РУ на МВР –
Златоград, наблюдаващ прокурор Нежко Метахчов. Досъдебното
производство е получено в прокуратурата на 15.06.2020 г. със заключително
мнение за прекратяване. С постановление от 19.06.2020 г.  наказателното
производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е отбелязано, че постановлението подлежи на
обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред съответния РС-
Златоград. Да се изпрати на страната. Няма данни да е обжалвано.



74

Допълнително е проверено следното прекратено  ДП с наблюдаващ
прокурор Нежко Метахчов: пр.пр. № ТОЗ-00594/2020 г. по описа на РП-
Смолян, ДП № 139/2020 г. на РУМВР – Златоград.

При проверката на прекратените досъдебни производства в РП-
Смолян ( ТОЧ и ТОМ), РП-Девин и РП-Златоград – за 2020 г. и РП-Смолян (
ТОЧ, ТОМ, ТОД, ТОЗ) - за 2021 г., проверяващият екип констатира, че
прокурорските преписки се администрират своевременно.

В постановленията за прекратяване е посочена възможността за
обжалването им в 7-дневен срок от получаването, пред съответният
районен съд. По всички са приложени и обратни разписки.

Всички преписки са хронологично подредени. Върху началната
страница са отразени: номер на ДП, текст от НК, номер на преписка,
наблюдаващ прокурор.

Прокурорските преписки, образувани преди 2021 г. в прокуратурите,
които са преобразувани в ТО, се отразяват в УИС със съответния префикс,
поставен пред номера на преписката, който за РП-Чепеларе  е ТОЧ, за РП-
Мадан е ТОМ, за РП-Девин е ТОД и за РП-Златоград е ТОЗ.

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:

РП-Смолян
(с ТОЧ и ТОМ)

РП-Девин РП-Златоград

наблюдаващия прокурор за
удължаване срока на
разследване по чл.234, ал.2
от НПК

0 135
всички уважени

102
всички уважени

наблюдаващия прокурор по
чл. 234, ал. 3, пр.1 от НПК 1218

1 бр. неуважено
0 0

2. РП-Смолян
(с ТОЧ и ТОМ)

РП-Девин РП-Златоград

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

737
всички уважени

122
всички уважени

20
всички уважени

7.2. За 2021 г. в РП-Смолян и ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ са:
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1. Изготвени предложения от разследващите органи до:
-  наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по

чл.234, ал.2 от НПК – 0 бр.;
-  наблюдаващия прокурор по чл. 234, ал. 3, пр.1 от НПК - общ брой –

1501 бр., уважени – 1491 бр.; неуважени – 10 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 – 891 бр.:

- уважени – 891 бр;
- неуважени – 0 бр.

8. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството.8

С писмо, вх. № 1060/2022 г. от 09.06.2022 г., на РП-Смолян 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 01.06.2022 г. са , както следва:

8.1. За 2020 г. с продължителност на разследването повече от 6
месеца са:

В РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ) общият брой на ДП с продължителност на
разследване повече от 6 месеца е 216 бр.: От тях:

- решени през 2020 г. са 84 бр.;
- останали на производство в края на 2020 г. 132 бр.
В РП-Девин общият брой на ДП с продължителност на разследване

повече от 6 месеца е 23 бр.: От тях:
- решени през 2020 г. са 7 бр.;
- останали на производство в края на 2020 година 16 бр.
В РП-Златоград общият брой на ДП с продължителност на разследване

повече от 6 месеца е 11 бр.: От тях:
- решени през 2020 г. са 10 бр.;
- останали на производство в края на 2020 г. - 1 бр.

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, както
причината за продължителността, а така също и взетите мерки.
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8.2. За 2021 г. с продължителност на разследването в РП-Смолян (ТОЧ,
ТОМ, ТОД и ТОЗ), повече от 6 месеца са 213 бр.: От тях:

- решени през 2021 г.  са 112 бр.;
- останали на производство в края на 2021 г. - 101 бр.

Към 01.06.2022 г. останали на производство досъдебни производства,
по които разследването продължава повече от 6 месеца – 60 бр.

8.3. ДП, по които от привличането на обвиняем са изтекли повече от
две години през проверявания период:

През 2020 г.:
За РП-Смолян (ТОЧ и ТОМ)  са : 4 броя, като само по 1 бр.

разследването продължава, по останалите 3 бр. – обвиняемите са осъдени.
РП-Девин – 1 бр., като производството е прекратено спрямо

обвиняемия и спряно срещу неизвестен извършител.
РП-Златоград – не се отчитат такива ДП.

През 2021 г.:
РП-Смолян  ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ) – 4 бр., като само по 1 бр.

разследването продължава, по 2 ДП – обвиняемите са осъдени, а по 1 бр. ДП е
прекратено и спряно срещу неизвестен извършител.

8.4. Досъдебни производства, по които наблюдаващият прокурор е
упражнил правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК.

През 2020 г.:
В РП-Смолян (ТОЧ и ТОМ) - 6 бр.:
- пр.пр.№ 189/2012 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 12/2012 г. по

описа  на ОСлО при ОП-Смолян,  наблюдаващ прокурор Татяна Найденова;
- пр.пр. № 822/2014 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 13/2014 г. по

описа на ОСлО при ОП-Смолян,  наблюдаващ прокурор Славка Гемишева;
- пр.пр. №844/2019 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 191/2019 г. на

РУМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Димитър Стратиев;
- пр.пр.№ 1343/2019 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 185/2019 г. на

РУМВР – Мадан, наблюдаващ прокурор Нено Димов;
- пр.пр. № 652/2020 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 158/2020 г. на

РУМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Нено Димов;
- пр.пр. № 655/2020 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 159/2020 г. на

РУМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Димитър Стратиев
В РП-Девин – не се отчитат;
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В РП-Златоград – не се отчитат.

През 2021 г.:
В РП-Смолян (ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ) - 10 бр.:
- пр.пр. № 980/2017 г. по описа на РП-Смолян, сл.д. № 14/2017 г. на

ОСлО при ОП-Смолян,  наблюдаващ прокурор Петко Братованов;
- пр.пр. № 921/2018 г. по описа на РП-Смолян,ДП № 317/2018 г. на

РУМВР - Смолян,  наблюдаващ прокурор Славка Гемишева;
- пр.пр..№ 922/2019 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 318/2018 г. на

РУМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Славка Гемишева;
- пр.пр. № 923/2018 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 75/2018 г. на

ОДМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Славка Гемишева;
- пр.пр. № 368/2019 г. по описа на РП-Смолян, сл.д. № 8/2021 г. на

ОСлО при ОП – Смолян,  наблюдаващ прокурор Славка Гемишева;
- пр.пр. № 2007/2019 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 496/2019 г. на

РУМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Славка Гемишева;
- пр.пр. № 2025/2019 г. по описа на РП-Смолян, сл.д № 5/2021 г. на

ОСлО при ОП – Смолян, наблюдаващ прокурор Нено Димов;
- пр.пр. № 1004/2020 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 75/2020 г. на

ОДМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Димитър Стратиев;
- пр.пр. № 826/2021 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 90/2021 г. на

РУМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Славка Гемишева/;
- пр.пр..№ 3350/2021 г. по описа на РП-Смолян, ДП № 448/2021 г. на

РУМВР – Смолян, наблюдаващ прокурор Татяна Найденова.

8.5. ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК:

През 2020 г.:
В РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ): няма такива ДП;
В РП-Девин – 1 бр.ДП;
В РП-Златоград – не се отчитат такива ДП.
През 2021 г.:
В РП-Смолян (с. ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ) са : 4 бр.:
- пр.пр. .№ 1370/2017 г., ДП № 217/2017 г. на РУМВР – Мадан,

наблюдаващ прокурор Славка Гемишева;
- пр.пр. № 1374/2020 г., ДП № 328/2020 г. на РУМВР – Смолян,

наблюдаващ прокурор Славка Гемишева;
- пр.пр.. № 1623/2020 г., ДП № 370/2020 г. на РУМВР – Смолян,

наблюдаващ прокурор Петко Братованов;
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- пр.пр. № 1915/2020 г., ДП № 444/2020 г. на РУМВР – Смолян,
наблюдаващ прокурор Петко Братованов;

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-Смолян с цел недопускане на неоправдана продължителност
на разследването по досъдебните производства:

Във връзка с разпореждане № 3/09.04.2020 г. на завеждащия отдел
„Административен“ във ВКП със Заповед № РД-04-117/16.04.2020 г. на адм.
ръководител на РП-Смолян са въведени организационни мерки относно
периодични проверки в Електронния регистър за срочността на
разследването и произнасянето от прокурор. Съдебният администратор е
задължен ежеседмично да докладва данните от регистъра, касаещи
прокуратурата, на адм. ръководител и съответно - на наблюдаващите
прокурори. Прокурорите не следва да допускат: разследвания, продължили
необсновано дълго, с оглед конкретният им предмет; разследвания извън
срока по НПК; произнасяния извън срока.

Със следваща Заповед № РД-04-47/21.01.2021 г. и предвид новата
окончателна структура на РП-Смолян с ТО, е създадена организация за
проверка на неприключените досъдебни производства с продължителност на
разследването повече от две години, фигуриращи в Регистъра за срочността
на разследването и в Електронния регистър на лица с МНО „задържане под
стража“ и „домашен арест“.

Във връзка с писмо на АП-Пловдив № 642/2012 от 06.12.2021 г., адм.
ръководител на РП-Смолян със своя Заповед № РД-04-680/10.12.2021 г. в
допълнение на Заповед № РД-04-117/16.04.2020г., разширява
организационните мерки по отношение на намаляване на броя на делата с
продължителност над една година в съдебния район на РП-Смолян с ТО:
задължава прокурорите да докладват на всеки 4 месеца, като определя
конкретни срокове, неприключените ДП със срок на разследване повече от
2 години; по отношение на тези, чието разследване продължава повече от 1
година – да не се допуска разследване извън сроковете по НПК.

По отношение на делата, чието разследване продължава повече от 3
години в РП-Смолян са издадени Заповед № РД-04-356/17.11.2020 г. и
Заповед № РД-04-32/24.01.2022 г.

Проверяващият екип констатира, че административните
ръководители на РП-Смолян през проверявания период са предприели
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организационни мерки относно недопускане неоправдано продължаване на
разследването по досъдебните производства и нарушаване изискването за
разумен срок по чл. 6, ал. 1, ЕКЗПЧОС, каквато е препоръката към всички
преверени през 2017 г. от ИВСС районни прокуратури от района.

Упражняването на непосредствен контрол по отношение срочността
в работата на РП-Смолян и ТО следва да се установи като трайна
положителна  практика, с оглед превръщането на своевременното
приключване на ДП в необратима тенденция.

8.7. Внесени искания до съда:
За 2020 г. от отделните прокуратури са внесени искания:

За 2021  г.  от РП-Смолян (ТОЧ,  ТОМ,  ТОД и ТОЗ)  са внесени
искания:

· за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал.1 и чл.73,
ал.3 НПК - общо 29 бр., от тях:

- уважени - 17 бр.;
- неуважени – 12 бр.
· внесени МНО –общо 12 бр. искания в съда за вземане на МНО, от тях:
- „задържане под стража” – 12 бр. общо:
- уважени – 9 броя;
- неуважени – 3 броя;

Внесени искания до
съда

РП-Смолян (с ТОЧ и ТОМ) РП-Девин РП-Златоград

Общо Уваже
ни

Неуваже
ни Общо Уваже

ни
Неува
жени Общо Уваже

ни
Неува
жени

Вземане на
обезпечителни мерки
по реда на чл.72, ал.1
и чл.73, ал.3 НПК

15 9 6 0 - - 4 0 4

Внесени МНО през
проверявания период
„задържане под
стража“

15 13 2 0 - - 0 0 0

подадени протести - - 0 - - - 0 0 0
„домашен арест” 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отмяна на мерките
за неотклонение:
в срока по чл. 234,
ал.8 от НПК, респ.
чл. 63, ал.4 от НПК

1 0

извън срока по чл.
234, ал.8 от НПК,
респ. чл. 63, ал.4 от
НПК

0 0
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- подадени протести – няма подавани протести.
- „домашен арест” – няма внесени искания за периода.
· отмяна на мерките за неотклонение:
- в срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК – 5 бр.;
- извън срока по чл. 234, ал.8 от НПК, респ. чл. 63, ал.4 от НПК – не се

сочат.

9. Наказателни производства на специален надзор.
През проверяваният период се отчитат досъдебни производства на

специален надзор, както следва:
За 2020 г. в отделните прокуратури:
РП-Смолян (ТОЧ и ТОМ) – общо 27 бр. ДП;
РП-Девин – 4 бр. ДП;
РП-Златоград –5 бр. ДП.
За 2021 г. в РП-Смолян и ТО се отчитат образувани 40 бр. ДП, взети на

СН.
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 дела на РП-Смолян, взети
на специален надзор:

ДП № 406/2021  г.  г.  по описа на РУМВР-  Смолян,  пр.пр.  №
3152/2021 г. по описа на РП-Смолян:

Досъдебното производство е образувано на 23.12.2021 г. за
престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 НК. На 18.03.2022 г. РП-Смолян
уведомява АП-Пловдив, на основание т. 4, т.2, от УСН и Заповед № АП-
26/16.03.2020 г., че досъдебното производство е взето на специален надзор,
както и че лицето е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление
по цитирания текст. На 29.03.2022 г. досъдебното производство е получено
в прокуратурата с мнение за съд. На 07.04.2022 г. същото е внесено в съда
ведно със споразумение. По преписката е приложен протокол №
12/14.04.2022 г. на РС-Смолян по НОХД № 147/2022 г., с което
споразумението е одобрено. По преписката е приложено писмо на АП-
Пловдив до ВКП, отдел 2 „Досъдебен“, с което ги уведомява, че ДП №
406/2021 г. на РУМВР-Смолян, пр.пр. № 3152/2021 г. на РП-Смолян се снема
от специален надзор в АП-Пловдив, предвид на това, че делото е приключено
със споразумение.
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ДП № 122/2020 г. г. по описа на РУМВР- Смолян, пр.пр. № 503/2020
г. по описа на РП-Смолян:

Досъдебното производство е образувано на 23.03.2020 г. за
престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Досъдебното производство е взето на специален надзор на 13.04.2020 г.,
като с писмо на АП-Пловдив РП-Смолян е уведомена, че делото е взето на
СН.

По преписката е приложена присъда № 616/08.09.2020 г. по НОХД №
216/2020 г. на РС-Смолян, от която е видно, че е наложено наказание
„пробация“ за срок от 6 месеца. С решение № 174/29.10.2020 г. по ВНОХД №
62/2020г. на ОС-Смолян е потвърдена присъдата на РС-Смолян.

На 16.11.2020 г., с писмо АП-Пловдив уведомява РП-Смолян, че делото
е снето от СН.

Установява се, че материалите по досъдебните производства, взети
на специален надзор са хронологично подредени.

В материалите е приложена кореспонденцията с АП-Пловдив, от
която е видно вземането 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-04-199/15.04.2015 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
проверяваните прокуратури не са установени  преписки и ДП ,по които
прокурорът да се е произнесъл извън срока по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 НПК.

 За 2021 г. са установени 6 бр. пр.пр., по които е налично незначително
забавяне след срока по чл. 242, ал.4 НПК. Причина за забавянето е
отсъствието на прокурора по здравословни причини и натовареността му с
преписки и дела.

ІV. Проверка по организацията на съдебния надзор, на основание
чл. 54, ал.1, т.2 ЗСВ.9

9 Статистическите данни – по информацията от справки № 4 за 2020 и 2021 г.
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1. Наказателно-съдебен надзор:
1.1. Внесени обвинителни актове
2020 г.:
През 2020 г. в съда са внесени  обвинителни актове от прокуратурите,

както следва:
Прокурорите от РП-Смолян ( ТОЧ и ТОЧ) са изготвили  общо 120 бр.

обвинителни актове. От тях по образувани ДП през проверявания период – 65
бр., а по образувани ДП в предходни години – 55 бр. В таблицата по-долу са
отразени внесените обвинителни актове по прокурори за РП-Смолян, РП-
Девин и РП-Златоград за 2020 г.:

Прокурор/
РП-Смолян (с ТОЧ и ТОМ)

Общо внесени
обвинителни актове

По образувани ДП
през проверявания
период

по образувани ДП в
предходни години

районен прокурор Димитър
Стратиев 18 15 3

прокурор Татяна Найденова
24 13 11

прокурор Славка Гемишева
22 10 12

прокурор Вихра Къдринска
17 6 11

прокурор Петко Братованов
22 10 12

младши прокурор Нено Димов
17 11 6

Общо за 2020 г.:
120 65 55

Прокурор/
РП-Девин

Общо внесени
обвинителни актове

По образувани ДП
през проверявания
период

По образувани ДП от
предходни години

прокурор Здравко Делиев 17 11 6
Общо за периода: 17 11 6

Прокурор/
РП-Златоград

Внесени
обвинителни актове

По образувани ДП
през проверявания
период

По образувани ДП от
предходни години

прокурор Стела Башева 8 7 1
прокурор Нежко Метахчов 5 4 1
Общо за периода: 13 11 2

За 2020 г. в съответните прокуратури не се отчитат върнати от съда дела,
с изключение на 2 бр. по описа на РП-Девин, върнати с определение на съда.

Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК се
отчитат само в РП-Смолян - 1 бр. - пр.пр. № 2106/2019 г. на РП-Смолян,
прокурор Къдринска.
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За 2020 г. в съответните прокуратури се отчитат решени от съда дела
по внесени обвинителни актове10, както следва:

РП -  Смолян (  ТОЧ и ТОМ): 130 бр., като по прокурори  е както
следва:

прокурор Димитър Стратиев – 19 бр.;
прокурор Татяна Найденова – 30 бр.;
прокурор Славка Гемишева – 26 бр.;
прокурор Петко Братованов – 18 бр.;
прокурор Вихра Къдринска – 21 бр.;
мл.прокурор Нено Димов – 16 бр..

РП – Девин– прокурор Делиев - 19 бр;
РП – Златоград - 16 бр., като по прокурори:
прокурор Стела Башева – 10 бр.;
прокурор Нежко Метахчов – 6 бр.

· Постановените осъдителни присъди по общия ред са както следва:
В РП - Смолян ( ТОЧ и ТОМ) са : 20 бр. общо
Подадени са 4 бр. протести; от тях - 3 бр. протести са неуважени

(забележка: един от тях е разгледан и неуважен през 2021 г.); 1 брой е уважен
(забележка: разгледан и уважен през 2021 г.);

В РП - Девин: 17 бр;
В РП – Златоград: 12 бр. общо.
· Оправдателни присъди по общия ред:
В РП - Смолян ( ТОЧ и ТОМ): 2 бр., подаден е 1 протест като същият е

уважен през 2021 г.;
В РП - Девин: 2 бр., двата подадени протеста не са уважени;
В РП – Златоград:  не се отчитат оправдателни присъди по обвинителни

актове на прокурори от тази прокуратура.

· Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК – по
прокуратури:

В РП - Смолян ( ТОЧ и ТОМ) са: 10 бр., като протести не се отчитат;
В РП - Девин: 3 бр., няма подадени протести;
В РП – Златоград:  не се отчитат.

10 В този сбор (130 бр). влизат: осъдителни и оправдателни присъди по общия ред, осъдителни и
оправдателни присъди по реда на гл. ХХVІІ НПК, споразумение по реда на чл. 384 и 384а НПК, решени с
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на адм наказание, прекратени по уставновения
ред. Забележката важи и за 2021 г., за която решените по внесени обвинителни актове дела са 128 бр.
Подробно са описани в уточняваща информация от 14.09.2022 г.
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· 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:

В РП - Смолян ( ТОЧ и ТОМ) са: 94 бр. като всички са одобрени;
В РП – Девин са: 18 бр., от които 16 бр. са одобрени;
В РП – Златоград са:  4 бр., като всички са одобрени.

2021 г.:
През 2021 г. прокурорите при РП - Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ)

са изготвили общо 112 бр. обвинителни акта. От тях по образувани ДП през
проверявания период – 71 бр., а по образувани ДП в предходни години – 41
бр.  и по прокурори:

През 2021 г. в РП-Смолян и ТО се отчитат общо 2  бр.  върнати от
съда дела по внесени обвинителни актове, по прокурори:

- прокурор Татяна Найденова – върнат 1 бр. обвинителен акт по пр.пр.
№ 2985/2021 г.

- прокурор Нежко Метахчов - върнат 1 бр. обвинителен акт по пр.пр. №
1042/2020 г.

От тях:
- върнати с разпореждане на съда – не се сочат;
- върнати с определение на съда - 2 бр., като само по 1 дело е подаден

протест от наблюдаващия прокурор Т.Найденова до ОС-Смолян, като
протестът е оставен без уважение.

Прокурор Общо По образувани ДП през
проверявания период

по образувани ДП в
предходни години

районен прокурор Димитър
Стратиев

7 3 4

прокурор Татяна Найденова 27 20 7
прокурор Славка Гемишева 15 11 4
прокурор Вихра Къдринска 12 5 7
прокурор Петко Братованов 22 13 9
младши прокурор Нено Димов 8 2 6
прокурор Мирослав Георгиев 2 2 0
прокурор Здравко Делиев 7 5 2
прокурор Стела Башева 8 7 1
прокурор Нежко Метахчов 4 3 1
Общо 112 71 41
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Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК –
не се отчитат.

Решените през 2021 г. от съда дела по обвинителни актове на
прокурорите на РП-Смолян и ТО са 128 бр.

прокурор Димитър Стратиев – 10 бр.;
прокурор Татяна Найденова – 27 бр.;
прокурор Славка Гемишева – 13 бр.;
прокурор Петко Братованов – 29 бр.;
прокурор Вихра Къдринска – 15 бр.;
мл.прокурор Нено Димов – 11 бр.;
прокурор Мирослав Георгиев – 2 бр.;
прокурор Здравко Делиев – 7 бр.;
прокурор Стела Юрчива-Башева - 8 бр.;
прокурор Нежко Метахчов – 6 бр.

Постановените осъдителни присъди по общия ред са 17 бр.; от тях
протестирани - 1 бр., като протестът е неуважен;

За 2021 г. по внесени обвинителни актове на прокурори от РП-Смолян е
постановена 1 бр. оправдателна присъда по общия ред, като подаденият
протест не е уважен.

Допълнително в справката, подадена от РП-Смолян, е посочено, че за
проверявания период е постановена и една частично оправдателна присъда по
пр.пр. № 2025/2019 г. с наблюдаващ прокурор Нено Димов. Поради
преместване на прокурор Димов в РП-Пловдив, в съдебни заседания се явява
прокурор Славка Гемишева, която след постановяване на присъдата подава
протест до ОС-Смолян. В УИС е отразено получаване в РП-Смолян, на
основание чл. 416, ал.2 НПК, на препис от присъда от 04.08.2022 г., влязла в
сила на 29.07.2022 г.

· Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК (чл.371 и сл.от
НПК)  са - 17 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 протестирана.

И съответно по прокурори:

Прокурор Осъди
телна
присъда

Протести
рани
осъдителни
присъди

Оправ
дател
на при
съда

Протестира
ни
оправдателн
и присъди

Осъдител
на
присъда
по реда на
гл.XXVII
от НПК

Оправда
телна
присъда
по реда
на
гл.XXVII
от НПК

Протестирани
оправдателни
присъди по реда
на гл.XXVII от
НПК
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неува
жени

ува
жени

неува
жени

ува
жени

неува
жени

уваже
ни

Димитър
Стратиев

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Татяна
Найденова

4 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Славка
Гемишева

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Нено
Димов

1 1 0 0 0 0 4 0 0 0

Мирослав
Георгиев

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Петко
Братовано
в

3 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Вихра
Къдринска

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Здравко
Делиев

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

Стела
Юрчиева-
Башева

3 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Нежко
Метахчов

3 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Общо 17 1 0 1 1 0 17 1 0 0

· Споразумения в хода на съдебното следствие  (по чл. 384 НПК) – общо
84 бр.,  като всички са одобрени от съда.

На случаен принцип са проверени следните досъдебни
производства с внесен обвинителен акт:

ПД № 96/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Златоград,
наблюдаващ прокурор Стела Башева. На 18.10.2021 г. бързото
производство е получено в РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С
писмо от същия ден БП е внесено с обвинителен акт в РС – Златоград. По
делото е приложена присъда № 4/21.10.22021 г. по НОХД № 73/21 г.
Констатира се, че след внасяне на обвинителния акт в съда, по делото се
прилага актът на първоинстанционния съд.

Допълнително е проверено следното ПД на прокурор Башева:  ПД №
9/2020 г.

ПД № 84/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Златоград,
наблюдаващ прокурор Нежко Метахчов. На 16.08.2021 г. досъдебното
производство е получено в РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С
писмо от 25.08.2021 г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС-Златоград. По
делото е приложена присъда № 22/27.10.2021 г. по НОХД № 455/21 г.
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Констатира се, че след внасяне на обвинителния акт в съда, по делото се
прилага актът на първоинстанционния съд.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Метахчов: ПД
№ 6/2020 г.; ПД № 20/2019 г.

ПД № 20/2021 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ прокурор
Димитър Стратиев. На 02.02.2021 г. досъдебното производство е получено
в РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С писмо от 24.02.2021 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС-Смолян. По делото е приложен протокол от
05.04.2021 г. по НОХД № 101/2021 г., от който е видно, че одобрено
споразумението по реда на чл. 384 НПК  и е наложено наказание.
Констатира се, че след внасяне на обвинителния акт в съда, по делото се
прилага актът на първоинстанционния съд.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Димитър
Стратиев: ПД № 12/2020 г.; ПД № 15/2020 г.

ПД № 85/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Девин, наблюдаващ
прокурор Здравко Делиев. На 23.07.2021 г. досъдебното производство е
получено в РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С писмо от 25.08.2021
г. ДП е внесено с обвинителен акт в РС-Девин. По делото е приложена
присъда № 4/27.10.2021 г. по НОХД №  100/2021 г. от която е видно, че е
признат за виновен, освободен от наказателна отговорност  и му е наложено
наказание глоба по реда на чл. 78а НК. Констатира се, че след внасяне на
обвинителния акт в съда, по делото се прилага актът на
първоинстанционния съд.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Здравко
Делиев: ПД № 14/2020 г.

ПД № 61/2021 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ прокурор
Вихра Къдринска. На 11.05.2021 г. досъдебното производство е получено в
РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С писмо от 14.06.2021 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС-Чепеларе. По делото е приложен протокол
№ 8/07.07.2021 г. по  НОХД №  84/2021 г., от който е видно, че лицето е
признато за виновно, и му е наложено наказание. Констатира се, че след
внасяне на обвинителния акт в съда, по делото се прилага актът на
първоинстанционния съд.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Вихра
Къдринска: ПД № 43/2021 г; ПД № 74/2020г.
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ПД № 4/2021 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ прокурор
Татяна Найденова. На 04.01.2021 г. досъдебното производство е получено в
РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С писмо от 14.01.2021 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС-Смолян. По делото е приложена присъда №
2/19.02.2021 г. по НОХД № 29/2021 г., от която е видно, че лицето е
признато за виновно   и му е наложено наказание. Констатира се, че след
внасяне на обвинителния акт в съда, по делото се прилага актът на
първоинстанционния съд.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Татяна
Найденова.: ПД № 59/2020 г.; ПД № 34/2020 г.

ПД № 89/2021 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ прокурор
Петко Братованов. На 31.08.2021 г. досъдебното производство е получено в
РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С писмо от 07.09.2021 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС-Мадан. По делото е приложена присъда №
6/09.11.2021 г. по НОХД № 118/2021 г., от която е видно, че лицето е
признато за виновно   и му е наложено наказание. Констатира се, че след
внасяне на обвинителния акт в съда, по делото се прилага актът на
първоинстанционния съд.

ПД № 92/2021 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ прокурор
Мирослав Георгиев. На 16.09.2021 г. бързото производство е получено в
РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С писмо от 17.09.2021 г. БП е
внесено с обвинителен акт в РС-Мадан. По делото е приложен протокол №
26/21.09.2021 по НОХД № 485/2021 г., от който е видно, че лицето е
признато за виновно   и му е наложено наказание. Констатира се, че след
внасяне на обвинителния акт в съда, по делото се прилага актът на
първоинстанционния съд.

Допълнително е проверено ПД № 78/2021 г. на прокурор Георгиев.

ПД № 22/2021 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ прокурор
Нено Димов. На 16.02.2021 г. досъдебното производство е получено в РП-
Смолян с мнение за предаване на съд. С писмо от 26.02.2021 г. ДП е внесено
с обвинителен акт в РС-Чепеларе. По делото е приложен протокол №
52/14.04.2021 по НОХД № 27/2021 г., от който е видно, че е одобрено
споразумението по чл. 384 НПК, лицето е признато за виновно и му е
наложено наказание. Констатира се, че след внасяне на обвинителния акт в
съда, по делото се прилага актът на първоинстанционния съд.

Допълнително е проверено ПД № 70/2020 г. на прокурор Димов.
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ПД № 29/2021 г. по описа на РП – Смолян, наблюдаващ прокурор
Славка Гемишева. На 17.02.2021 г. досъдебното производство е получено в
РП-Смолян с мнение за предаване на съд. С писмо от 08.03.2021 г. ДП е
внесено с обвинителен акт в РС – Смолян. По делото е приложен протокол
08.04.2021 по НОХД № 122/2021 г., от който е видно, че е одобрено
споразумение по чл. 384 НПК, лицето е признато за виновно   и му е
наложено наказание. Констатира се, че след внасяне на обвинителния акт в
съда, по делото се прилага актът на първоинстанционния съд.

Допълнително е проверено ПД № 8/2020 г. на прокурор Славка
Гемишева.

При проверката на конкретни ПД, проверяващият екип констатира,
че прокурорите от РП – Смолян и прилежащите 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 при РП- Смолян,
са обосновани и мотивирани и отговарят на разпоредбите на чл.246 от
НПК.

Установи се, че материалите по ПД са добре подредени, приложени
са и актовете на съда. Върху корицата са отбелязани основните данни по
ПД.

1.2. Внесените в съда споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство по чл. 381 НПК са като следва:
  През 2020 г.:
       РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ):
  През проверявания период внесените в съда досъдебни споразумения
са общо 39 бр. и по прокурори:

прокурор Димитър Стратиев – 2 бр.;
прокурор Татяна Найденова – 8 бр.;
прокурор Славка Гемишева – 3 бр.;
прокурор Петко Братованов – 11 бр.;
прокурор Вихра Къдринска – 8 бр.;
мл.прокурор Нено Димов – 7 бр.
Одобрени през 2020 г. от съда са общо 41 бр. споразумения.
Неодобрени споразумения не се отчитат.
РП-Девин:
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През проверявания период внесените в съда досъдебни споразумения
са общо 17 бр. (прокурор Делиев), като одобрени от съда са 16 бр., а
неодобрени през 2020 г. – 2 бр.

РП-Златоград:
Внесени в съда са общо 15 бр. споразумения за решаване на делото в

досъдебно производство (чл.381 НПК), прокурор Стела Башева – 9 бр., а
прокурор Нежко. Метахчов – 6 бр., като всички са одобрени.

  През 2021 г.:
Внесените в съда досъдебни споразумения от прокурорите от РП-

Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ) са общо 103 бр. и по прокурори:
прокурор Димитър Стратиев – 0 бр.
прокурор Татяна Найденова – 11 бр.
прокурор Славка Гемишева – 11 бр.
прокурор Петко Братованов – 19 бр.
прокурор Вихра Къдринска – 5 бр.
прокурор Мирослав Георгиев – 9 бр.
мл.прокурор Нено Димов – 7 бр.
прокурор Здравко Делиев – 16 бр.
прокурор Нежко Метахчов – 15 бр.
прокурор Стела Башева – 10 бр.
Одобрени през 2021 г. са общо 105 споразумения,  като не се отчитат

неодобрени.

На случаен принцип са проверени следните внесени в съда
споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

Досъдебно споразумение № 17/2020 г. по описа на РП –Смолян,
наблюдаващ  прокурор Стела Башева. Делото е получено в РП–Смолян,
ТО-Златоград, на 24.02.2021 г. с мнение за съд. Споразумение за решаване на
делото по реда на чл. 381 от НПК е внесено в съда (РС-Златоград) на
12.03.2021 г. Приложен е протокол № 34/18.03.2021 г. по НОХД № 19/2021
г., от който е видно, че споразумението е одобрено и лицето е признато за
виновно, наложено е наказание. Преписката е прономерована и
прошнурована, подредена е хронологично.

Допълнително е проверено ДС № 4/2020 г. на прокурор Стела
Башева.

Предложение за споразумение № 65/2021 на РП-Смолян, ТО-Девин,
наблюдаващ е прокурор Здравко Делиев. Делото е получено в РП–
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Смолян, ТО-Девин, на 07.07.2021 г. с мнение за съд. С писмо от 06.08.2021 г.
е внесено споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е
внесено в съда, РС – Девин. Приложен е протокол № 92/12.08.2021 г. по
НОХД № 93/2021 г., от който е видно, че споразумението е одобрено и
лицето е признато за виновно, наложено е наказание. Преписката е
прономерована и прошнурована, подредена е хронологично.

Допълнително е проверено предложение за споразумение по пр.пр. №
ТОД-00762/2020 г. по описа на РП-Смолян, на прокурор Здравко Делиев.

Досъдебно  споразумение № 7/2020 г. на РП-Смолян,  наблюдаващ
е прокурор Нежко Метахчов. Делото е получено в РП-Златоград, на
31.07.2020 г. с мнение за съд. С писмо от 03.08.2021 г. е внесено
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК е внесено в
съда РС – Златоград. Приложен е протокол от 07.08.2021 г. по НОХД №
78/2020 г., от който е видно, че споразумението е одобрено и лицето е
признато за виновно, наложено е наказание. Преписката е прономерована и
прошнурована, подредена е хронологично.

Допълнително е проверено ДС № 2/2020 г. на прокурор Нежко
Метахчов.

Досъдебно  споразумение № 16/2020 г. на РП-Смолян,  наблюдаващ
е прокурор Димитър Стратиев. Делото е получено в РП– Смолян на
01.07.2020 г. с мнение за съд. С писмо от 08.07.2020 г. в РС – Смолян е
внесено споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК.
Приложен е протокол от 16.07.2020 г. по НОХД № 357/2020 г., от който е
видно, че споразумението е одобрено и лицето е признато за виновно,
наложено е наказание. Преписката е прономерована и прошнурована,
подредена е хронологично.

Допълнително е проверено ДС № 10/2020 г. на прокурор Димитър
Стратиев.

Досъдебно  споразумение № 5/2021 г. на РП-Смолян,  наблюдаващ
е прокурор Славка Гемишева. Делото е получено в РП-Смолян на
30.12.2020 г. с мнение за съд. С писмо от 20.01.2021 г. в РС-Мадан е внесено
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК. Приложен е
протокол № 19 от 28.01.2021 г. по НОХД № 9/2021 г. на РС-Мадан, от който
е видно, че споразумението е одобрено и лицето е признато за виновно,
наложено е наказание. Преписката е прономерована и прошнурована,
подредена е хронологично.
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Допълнително е проверено ДС № 26/2020 г. на прокурор Славка
Гемишева.

Досъдебно  споразумение № 77/2021 г. на РП-Смолян,  наблюдаващ
е прокурор Мирослав Георгиев. Делото е получено в РП– Смолян на
27.09.2021 г. с мнение за съд. С писмо от 27.09.2021 г. в РС-Чепеларе е
внесено споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК.
Приложен е протокол № 19 от 04.10.2021 г. по НОХД № 130/2021 г. на РС-
Чепеларе, от който е видно, че споразумението е одобрено и лицето е
признато за виновно, наложено е наказание. Преписката е прономерована и
прошнурована, подредена е хронологично.

Допълнително е проверено ДС № 66/2021 г. на прокурор Мирослав
Георгиев.

Досъдебно  споразумение № 3/2021 г. на РП-Смолян,  наблюдаващ
е прокурор Нено Димов. Делото е получено в РП– Смолян на 11.01.2021 г. с
мнение за съд. С писмо от 12.01.2021 г. в РС-Смолян е внесено споразумение
за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК. Приложен е протокол  от
12.01.2021 г. по НОХД № 16/2021 г. на РС-Смолян, от който е видно, че
споразумението е одобрено, лицето е признато за виновно и му е наложено е
наказание. Преписката е прономерована и прошнурована, подредена е
хронологично.

Допълнително е проверено ДС № 14/2020 г. на прокурор Нено Димов.

Споразумение № 31/2021 г. на РП-Смолян,  наблюдаващ е
прокурор Вихра Къдринска. Делото е получено в РП–Смолян на 12.04.2021
г. с мнение за съд. С писмо от 12.05.2021 г. в РС – Чепеларе е внесено
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК. Приложен е
протокол № 4/12.05.2021г. по НОХД № 70/2021 г., от който е видно, че
споразумението е одобрено и лицето е признато за виновно, наложено е
наказание. Преписката е прономерована и прошнурована, подредена е
хронологично.

Допълнително е проверено Досъдебно споразумение № 19/2020 г. на
прокурор Вихра Къдринска.

Досъдебно  споразумение № 8/2021 г. на РП-Смолян,  наблюдаващ
е прокурор Татяна Найденова. Делото е получено в РП– Смолян на
23.12.2020 г. с мнение за съд. С писмо от 12.01.2021 г. е частично прекратено
досъдебното производство. С писмо от 03.02.2021 г. РС-Смолян е внесено
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК. Приложен е
протокол от 10.02.2021 г. по НОХД № 64/2021 г., от който е видно, че
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споразумението е одобрено и лицето е признато за виновно, наложено е
наказание. Преписката е прономерована и прошнурована, подредена е
хронологично.

Допълнително са проверени ДС № 8/2020 г., ДС № 5/2020 г. на
прокурор Татяна Найденова.

Досъдебно  споразумение № 42/2021 г. на РП-Смолян,  наблюдаващ
е прокурор Петко Братованов. Делото е получено в РП– Смолян, ТО-
Мадан, на 16.06.2021 г. с мнение за съд. С писмо от 17.06.2021 г. в РС –
Смолян е внесено споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от
НПК. Приложен е протокол № 109/30.06.2021 г. по НОХД № 85/2021 г. на
РС-Мадан, от който е видно, че споразумението е одобрено и лицето е
признато за виновно, наложено е наказание. Преписката е прономерована и
прошнурована, подредена е хронологично.

Допълнително е проверено ДС № 20/2020 г., на прокурор Петко
Братованов.

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.

По проверените споразумения се констатира прилагане на  копие от
протокола от съдебното заседание, на което е одобрено споразумението.

Преписките са прономеровани и прошнуровани, подредени са
хронологично.

1.3.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-Смолян  ( ТОЧ и ТОМ) – 28 бр., като решени от съда  са общо 26

бр., а от тях:
- уважени   предложения   на   прокуратурата – 25 бр;
- оправдани – 1 бр.;
- прекратени  в предвидените от закона случаи – не се сочат;
- върнати от съда предложения – не се отчитат.

 РП-Девин – 10 бр., всички са уважени от съда;
РП-Златоград – 12 бр., решени от съда са 13 бр., като всички са

одобрени.



94

През 2021 г.:
От РП-Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ) се отчитат внесени общо 70

бр. предложения по реда на чл. 375 НПК.
Решени от съда са 75 бр., а уважени са 69 бр. предложения.
С оправдателни решения са приключили 4 бр. предложения.
Прекратени  в предвидените от закона случаи -  2 бр.
Върнати от съда предложения не се отчитат.

На случаен принцип са проверени следните досъдебните
производства, приключени по този ред:

ПД №  9/2020 г., вх. № 758/2020 г. по описа на РП – Смолян,
наблюдаващ прокурор Нено Димов. Делото е получено в РП- Смолян на
02.06.2020 г. с мнение за съд. На 03.06.2020 г. делото е внесено в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание. По делото е приложено решение №
60543/10.09.2020 г. на РС-Смолян по АНД № 286/2020 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 26.09.2020
г. Преписката е прошнурована и хронологично подредена.

Допълнително са проверени следните пр.пр., приключени по реда на
чл. 375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Нено Димов: ПД № 15/2021 г., вх.
№ 240/2020 г. по описа на РП-Смолян; ПД № 15/2020 г., вх. № 944/2020 г. по
описа на РП-Смолян.

Пр. № 58/2021 г., вх. № 56/2020 г. по описа на РП – Смолян, ТО-
Девин, наблюдаващ прокурор Здравко Делиев. Делото е получено в РП –
Смолян, ТО-Девин, на 02.08.2021 г. с мнение за съд. На 07.09.2021 г. делото
е внесено в съда с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание. По делото е
приложено решение № 150/07.10.2021 г. на РС-Девин по АНД № 476/2021 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 23.10.2021 г. Преписката е прошнурована и хронологично подредена.

Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на чл.
375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Здравко Делиев: пр.пр. № ТОД-
00433/2020 г. на РП-Смолян.
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Пр. № 55/2021 г., вх. № 551/2019 г. по описа на РП – Смолян,
наблюдаващ прокурор Мирослав Георгиев. Делото е получено в РП –
Смолян на 19.08.2021 г. с мнение за съд. На 25.08.2021 г. делото е внесено в
съда с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание. По делото е приложено решение №
141/24.09.2021 г. на РС-Смолян по АНД № 449/2021 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 12.10.2021 г..
Преписката е прошнурована и хронологично подредена.

Пр. № 19/2021 г., вх. № 1718/2020 г. по описа на РП – Смолян,
наблюдаващ прокурор Славка Гемишева. Делото е получено в РП-
Смолян на 04.01.2021 г. с мнение за частично прекратяване и предаване на
съд. С постановление от 29.01.2021 г. ДП е частично прекратено. След
влизане на постановлението в сила на 24.03.2021 г., с постановление от
25.03.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. По
делото е приложено решение № 64/27.04.2021 г. на РС-Смолян по АНД №
178/2021 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 13.05.2021 г. Преписката е прошнурована и хронологично
подредена.

Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на чл.
375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Славка Гемишева: пр. № 1Ѝ/20 г., вх.
№ 754/2019 г.; пр. № 11/2020 г., вх. № 357/2020 г. на РП-Смолян.

Пр. №  69/2021 г., вх. № 1800/2020 г. по описа на РП – Смолян,
наблюдаващ прокурор Татяна Найденова. Делото е получено в РП-
Смолян на 12.11.2021 г. с мнение за частично прекратяване и предаване на
съд. На 06.12.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. По делото е приложено решение № 5/31.01.2022 г. на РС-Смолян
по АНД № 639/2021 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 16.02.2022 г. Преписката е прошнурована и
хронологично подредена.

Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на чл.
375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Татяна Найденова: пр. № 16/2021 г.,
вх. № 20/2021 г.; пр. № 29/2021 г., вх. № 1077/2019 г. по описа на РП-
Смолян.
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  Пр. № 32/2021 г., вх. № 733/2021 г. по описа на РП – Смолян,
наблюдаващ прокурор Вихра Къдринска. Делото е получено в РП-
Смолян, ТО-Чепеларе, с мнение за частично прекратяване и предаване на
съд. На 31.05.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. По делото е приложено решение № 41/25.06.2021 г. на РС-
Чепеларе по АНД № 77/2021 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 13.07.2021 г. Преписката е
прошнурована и хронологично подредена.

Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на чл.
375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Вихра Къдринска: пр. № 5/2020 г., вх.
№ 1203/2019 г.по описа на РП-Смолян.

Пр. № 31/2021 г., вх. № 439/2021 г. по описа на РП – Смолян,
наблюдаващ прокурор Димитър Стратиев. Делото е получено в РП –
Смолян, на 21.05.2021 г. с мнение за предаване на съд. На 31.05.2021 г.
делото е внесено в съда с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание. По делото е
приложено решение № 106/22.06.2021 г. на РС-Смолян по АНД № 279/2021
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 08.07.2021 г. Преписката е прошнурована и хронологично подредена.

Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на чл.
375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Димитър Стратиев: пр. № 10/2020 г.,
вх. № 560/2020 г.  на РП-Смолян; пр. № 13/2020 г., вх. № 753/2020 г.

АН производство по чл. 78а НК № 46/ 2021 г.,  вх. № 716/2021 г. по
описа на РП – Смолян, ТО-Златоград, наблюдаващ прокурор Нежко
Метахчов. Делото е получено в РП-Смолян, на 12.07.2021 г. с мнение за
предаване на съд. На 13.07.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. По делото е приложено решение № 43/28.09.2021 г. на РС-
Златоград по АНД № 52/2021 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 14.10.2021 г. Преписката е
прошнурована и хронологично подредена.
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Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на чл.
375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Нежко Метахчов: АН производство №
1/2020 г., вх. 637/2019 г. на РП-Златоград.

АН производство по чл. 78а НК № 36/2021 г.,  вх. № 357/2021 г.  по
описа на РП – Смолян, ТО-Златоград, наблюдаващ прокурор Стела
Башева. Делото е получено в РП – Смолян, на 10.05.2021 г. с мнение за
предаване на съд. На 09.06.2021 г. делото е внесено в съда с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. По делото е приложено решение № 114/06.07.2021 г. на РС-
Смолян по АНД № 307/2021 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 22.07.2021 г. Преписката е
прошнурована и хронологично подредена.

Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на чл.
375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Стела Башева: АН Производство №
11/2020 г., вх. № 534/2020 г. на РП-Златоград.

 Предложение  № 8/2020 г., вх. № 317/2018 г. по описа на РП –
Смолян, ТО – Мадан, наблюдаващ прокурор Петко Братованов. Делото
е получено в РП-Смолян, на 19.03.2020 г. с мнение за предаване на съд. На
29.05.2020 г. делото е внесено в съда с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. По
делото е приложено решение № 15/08.02.2021 г. на РС-Мадан  по АНД №
56/2020 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 27.02.2021 г. Преписката е прошнурована и хронологично
подредена.

Допълнително е проверена следната пр.пр., приключена по реда на чл.
375 от НПК, с наблюдаващ прокурор Петко Братованов: предложение №
25/2021 г., вх. № 1773/2021 г.  на РП-Смолян, ТО-Мадан; предложение №
45/2021 г., вх. № 904/2021 г.  на РП-Смолян, ТО-Мадан.

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 преписките се прилага  решението на съответния районен съд,
от което е видно наложеното административно наказание.
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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: „предложение“ или „АН
производство по чл. 78а НК“, или само „ПД“, след което винаги следва
входящият номер по описа на прокуратурата.

1.4. Участие на прокурорите в съдебни заседания по наказателни
дела през проверявания период:

През 2020 г.:
Прокурорите от РП-Смолян (ТОЧ и ТОМ) през 2020 г. участват в

общо 254 бр. заседания по наказателни дела, съответно по прокурори:
прокурор Димитър Стратиев – 37 бр.;
прокурор Татяна Найденова – 51 бр.;
прокурор Славка Гемишева – 50 бр.;
прокурор Петко Братованов – 53 бр.;
прокурор Вихра Къдринска – 31 бр.;
мл.прокурор Нено Димов – 32 бр.
- средномесечна натовареност на прокурор  е – 42.3 заседания.
- разпоредбата на чл. 144, ал. 2 от ЗСВ е прилагана по 22 бр. заседания

през 2020 г.;
РП-Девин:
прокурор Делиев участва общо в 57 заседания по наказателни дела;
- средномесечна натовареност на прокурор – 4.75;
- разпоредбата на чл. 144, ал. 2 от ЗСВ не е прилагана.
РП-Златоград:
Прокурорите участват общо в 58 заседания по наказателни дела;
- средномесечна натовареност на прокурор – 2.42;
- разпоредбата на чл. 144, ал. 2 от ЗСВ не е прилагана.
През 2021 г.:

  Прокурорите от РП-Смолян (ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ) през 2021 г. са
участвали в общо 402 бр. заседания по наказателни дела, съответно по
прокурори:

прокурор Димитър Стратиев – 14 бр.;
прокурор Татяна Найденова – 66 бр.;
прокурор Славка Гемишева – 67 бр.;
прокурор Петко Братованов – 63 бр.;
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прокурор Вихра Къдринска – 36 бр.;
мл.прокурор Нено Димов – 37 бр.;
прокурор Мирослав Георгиев – 35 бр.;
прокурор Здравко Делиев – 31 бр.;
прокурор Нежко Метахчов – 25 бр.;
прокурор Стела Юрчиева-Башева – 28 бр.;
- средномесечна натовареност на прокурор е – 40.2 заседания .
- разпоредбата на чл. 144, ал. 2 от ЗСВ е прилагана по 48 бр. заседания

по наказателни дела;
През двете години на проверяваният период не се отчита отлагане на

заседания поради неявяване на прокурор.

1.5. Организация по изпълнение на наказанията

През 2020 г. в районните прокуратури са получени за изпълнение
както следва:

В РП-Смолян (ТОЧ и ТОМ) - 115 бр. присъди;
В РП-Девин: – 33 бр. присъди;
В РП-Златоград: – 22 бр. присъди,
като всички са изпълнени в срок.
Не се посочват присъди, по които изпълнението на наказанието е

отложено.
През 2021 г. в РП-Смолян (ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ) са приведени в

изпълнение общо - 169 присъди.
 През 2020 г. и 2021 г.  не се отчитат неприведени в срок присъди,

както и отлагания на изпълнението на наказанието, с изключение на
присъдна преписка № Р-69/2021 г., по която е отложено изпълнението на
наказание „пробация“.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи от
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на
присъдите. На случаен принцип са проверени следните присъдни
преписки:

№ Р-01/2021 г. по описа на РП – Смолян, прокурор Димитър
Стратиев. С протокол № 1/06.01.2021 г. е одобрено споразумение по НОХД
№ 650/2020 г. на РС-Смолян, съгласно което подсъдимият е признат за
виновен и му е наложено общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от
10 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от
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протокола е получен в РП-Смолян на 07.01.2021 г. На 07.01.2021 г. същият е
изпратен за изпълнение до началника на ОЗ „Охрана“ - Смолян. На
19.01.2021 г прокуратурата е уведомена от ОЗ „Охрана“  - Смолян, че лицето
е приведено в затвора – гр. Пловдив на 15.01.2021 г. На 29.01.2021 г. е
уведомен съдът. На 19.03.2021 г. съдът е уведомен, че наказанието е
изтърпяно на 16.03.2021 г., съгласно писмо от 16.03.2021 г. на началника на
затвора.

№ Р-113/2021 г. по описа на РП – Смолян, прокурор Мирослав
Георгиев. С протоколно определение  № 12/28.07.2021 г. е одобрено
споразумение по НОХД № 105/2021 г. на РС-Чепеларе, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „ЛУМПС“ за
срок от 8 месеца. Препис от протокола е получен в РП-Смолян на 02.08.2021
г. На 02.08.2021 г. е изпратен за изпълнение до началника на сектор „ПП“ към
ОДМВР - Смолян. На същата дата е уведомен и съдът. На 16.08.2021 г.
сектор „ПП“ уведомява РП-Смолян, че наказанието е приведено в
изпълнение. На 07.03.2022 г. РП-Смолян е уведомена, че на 10.12.2021 г. е
върнато свидетелството за управление на МПС на лицето. На същата дата е
уведомен и съдът.

№ Р-120/2021 г. по описа на РП – Смолян, прокурор Татяна
Найденова. С протоколно определение  № 16/19.08.2021 г. е одобрено
споразумение по НОХД № 111/2021 г. на РС-Чепеларе, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „ЛУМПС“ за
срок от 8 месеца. Препис от протокола е получен в РП-Смолян на 24.08.2021
г. На 24.08.2021 г. е изпратен за изпълнение до началника на сектор „ПП“ към
ОДМВР - Пловдив. На същата дата е уведомен и съдът. На 24.09.2021 г.
сектор „ПП“ уведомява на 24.09.2021 г. РП-Смолян, че наказанието е
приведено в изпълнение. С писмо от 14.04.2022 г. РП-Смолян иска
информация от ОДМВР – Пловдив относно приключване на преписката. На
29.04.2022 г. РП-Смолян е уведомена, че наказанието е изтърпяно..На същата
дата е уведомен и съдът.

№ Р-132/2021 г. по описа на РП – Смолян, прокурор Татяна
Найденова. С протоколно определение  № 112/28.09.2021 г. е одобрено
споразумение по НОХД № 54/2021 г. на РС-Девин, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „обществено
порицание“, с оповестяване чрез поставяне на таблото в общината на гр.
Девин. Препис от протокола е получен в РП-Смолян на 01.10.2021 г. На
01.10.2021 г. същият е изпратен за изпълнение чрез началника на РУМВР -
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Девин до Кмета на община Девин. На същата дата е уведомен и съдът. На
11.10.2021 г. РП-Смолян е уведомена от кмета на община Девин, че
наказанието е приведено в изпълнение. На 14.10.2021 г. е уведомен и съдът.

№ Р-124/2021 г. по описа на РП – Смолян, прокурор Славка
Гемишева. С протоколно определение  № 17/02.09.2021 г. е одобрено
споразумение по НОХД № 121/2021 г. на РС-Чепеларе, съгласно което
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „пробация“ за
срок от 7 месеца. Препис от протокола е получен в РП-Смолян на 08.092021
г. На 08.09.2021 г. е изпратен за изпълнение до началника на Пробационна
служба – гр. Смолян. На същата дата е уведомен и съдът. На 20.09.2021 г. РП-
Смолян е уведомена, че наказанието е приведено в изпълнение. На 24.09.2021
г. е уведомен и съдът. На 12.04.2022 г. РП-Смолян е уведомена, че
наказанието е изтърпяно, като на същата дата е уведомен съдът.

№ Р-47/2020 г. по описа на РП – Смолян, прокурор Нено Димов. С
присъда № 6/05.06.2020 г. по НОХД № 238/2020 г. по описа на РС-Смолян,
получена в РП-Смолян на 23.06.2020 г., подсъдимият е признат за виновен и
му е наложено наказание „пробация“ за срок от 6 месеца. Препис от
присъдата на 23.06.2020 г. е изпратен за изпълнение до началника на
Пробационна служба – гр. Смолян. На същата дата е уведомен и съдът. На
26.06.2020 г. РП-Смолян е уведомена, че наказанието не е приведено в
изпълнение. С постановление от същата дата осъденият е обявен за местно
издирване. На 13.07.2020 г. РП-Смолян е уведомена от РУМВР-Смолян, че
лицето е напуснало пределите на страната на 06.06.2020 г. и се намира в
Германия на неустановен адрес. С постановление от 13.07.2020 г. лицето е
обявено за ОДИ. На 16.07.2020 г. РП-Смолян е уведомена, че лицето е
обяявено за ОДИ. На 14.08.2020 г. РП-Смолян е увяедомена, че лицето е
установено и задържано. На 17.08.2020 г. е уведомена прокуратурата от
ГДИН, че присъдата е приведена в изпълнение, като на същата дата е
уведомен съдът.

Допълнително са проверени следните присъдни преписки по описа
на РП-Смолян: № Р-59/2020 г., № Р-72/2021 г.; № Р-67/2021 г., № Р-99/2021
г., № Р-106/2021 г., № Р-111/2021г., № Р-64/2021, № Р-44/2020 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.
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Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях.

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-04-203/28.04.2016 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.

През 2020 г. прокурорите вземат участие в съдебни заседания по
граждански дела, както следва:

РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ)  – 3 бр.
РП-Девин – 4 бр.
РП-Златоград – 4 бр.
Обжалвани съдебни решения от прокурор:
РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ)  – 1 бр., обжалвано е решение по ЗОДОВ.
РП-Девин – 0 бр.
РП-Златоград – 0 бр.

През 2021 г. прокурорите от РП-Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ)
отчитат 8 бр. участия в 8 граждански дела.

Не се отчитат обжалвани 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.  № 1085/2020  г.  по описа на РП –  Смолян. Преписката е
образувана по повод получено в прокуратурата на 08.07.2020 г.  съобщение за
образувано гр.д. № 508/2020 г. по описа на РС-Смолян по реда на чл. 131 ГПК,
вр. чл. 2, ал.1, т. 4 ЗОДОВ. На 15.07.2020 г. ВКП изпраща указания по
образуваното производство, като определя срок - 04.08.2020 г. да бъде
уведомена с копие от писмения отговор на исковата молба. На 04.12.2020 г.
РП-Смолян изпраща на ВКП въззивна жалба срещу решение № 469/19.11.2020
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г. по гр.д. № 508/2020 г на РС-Смолян. По преписката е приложено решение
№ 32/19.02.2021 г. на ОС-Смолян по гр.д. № 4/2021 г., с което решението на
РС-Смолян е отменено в частта на размера.

По преписката са приложени и двете решения на съдилищата. Наличен
е опис на преписката, същата е прономерована и прошнурованата, съдържа
87 листа.

Пр.пр. № 980/2020 г. по описа на РП – Смолян. Преписката е
образувана на 02.07.2020 г. по повод получена в прокуратурата призовка от
РС-Смолян по гр.д. № 506/2020 г. по реда на чл. 6, ал.2 и ал.3 от СК. По
преписката е приложено решение № 415/24.07.2020 г. по ЧГД № 506/2020 г.
на РС-Смолян, с което е разрешен бракът на непълнолетната. Приложено е
решението на съда, като е положен печат, с който е отбелязана датата на
влизане на акта в сила. Прономерована и прошнурована е преписката.

Пр.пр.  № 1408/2021  г.  по описа на РП –  Смолян. Преписката е
образувана на 01.06.2021 г. по повод получена в прокуратурата призовка от
РС-Смолян по гр. д. № 527/2021 г. по реда на чл. 530 от ГПК, вр. чл. 19, ал.1
ЗГ. По преписката е приложено решение № 251/15.07.2021 г. по гр. д. №
527/2021 г. на РС-Смолян,  получено в РП-Смолян на 22.12.2021 г., с което се
допуска промяна на собствено и бащино име. Приложено е решението на
съда, като е положен печат, с който е отбелязана датата на влизане на
акта в сила. Прономерована и прошнурована е преписката.

Пр.пр. № 1398/2021 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Чепеларе.
Преписката е образувана на 31.05.2021 г. по повод получена в прокуратурата
призовка от РС-Смолян по гр. д. № 76/2021 г., образувано по реда на чл.26 от
ЗЗД. По преписката е приложено решение № 20/23.06.2021 г. по гр. д. №
76/2021 г. на РС-Смолян,  получено в РП-Смолян на 05.07.2021 г., с което
малолетният е настанен в семейство на близки. Приложено е решението на
съда, като е положен печат, с който е отбелязана датата на влизане на
акта в сила. Прономерована и прошнурована е преписката.

Пр.пр. № ТОЗ-00215/2020 г. по описа на РП–Смолян, (пр.пр. №
215/2020 г. по описа на РП-Златоград). Преписката е образувана на
27.04.2020 г. по повод получено копие от искова молба до РС-Златоград, на
основание чл. 157, пр. 1  от ЗЗ. По преписката е приложено решение №
64/19.05.2020 г. по ЧНД № 40/2020 г. на РС-Златоград,  получено в РП-Смолян
на 27.05.2020 г., с което лицето е настанено в ЦПЗ – Смолян за лечение за
срок от 2 месеца. Приложено е решението на съда, като е положен печат, с
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който е отбелязана датата на влизане на акта в сила. Прономерована и
прошнурована е преписката.

Пр.пр. № 162/2020 г. по описа на РП – Смолян, ТО-Мадан.
Преписката е образувана на 30.01.2020 г. по повод получена призовка за
насрочено гр.д. № 395/2019 г. на РС-Мадан по реда на чл. 552 от ГПК. По
преписката е приложено решение № 27/10.02.2020 г. по делото,  получено в
РП-Смолян, ТО-Мадан, на 11.02.2020 г., с което лицето и обявено за живо;
отменя решението на РС-Мадан, с което се установява, че лицето е мъртво;
обезсилва се издаденият акт за смърт и задължава длъжностното лице по
гражданското състояние да предприеме действия по отразяване на
установеното обстоятелство в личния регистрационен картон на лицето.
Приложено е решението на съда, като е положен печат, с който е
отбелязана датата на влизане на акта в сила. Прономерована и
прошнурована е преписката.

Допълнително са проверени следните пр.пр. по ГСН по описа на РП-
Смолян: пр.пр. № 59/2021г., пр.пр. № 251/2020 г., пр.пр. № 804/2021 г., пр.пр.
№ 1951/2021 г., пр.пр. № 1977/2021 г., пр.пр. № 1287/2020 г., пр.пр. №
1399/2021 г., пр.пр. № 834/2020 г., пр.пр. № 3188/2021 г., пр.пр. № 1935/2020
г., пр.пр. № 747/2021 г.

Преписките по ГСН на проверяваните прокуратури за 2020 г. и 2021 г.
са окомплектовани и хронологично подредени. Приложени са актовете на
съда, с положен печат, с който е отбелязана датата на влизане на акта в
сила.

В РП-Смолян и ТО се констатира добра практика по завеждане на
постъпващите книжа от съда и прилагането им към образувани преписки.

3. Организация на работата по административносъдебния надзор и
по надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на
гражданите.

3.1. АСН:
През 2020 и 2021 г. проверяваните прокуратури организират своята

дейност, свързана с административен надзор за законност, въз основа на
правомощията, дадени им в КРБ, ЗСВ, указанията на горестоящите
прокуратури и задачите, залегнали в плана на прокуратурите за този вид
надзор.
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Получените и заведени преписки по този надзор са се разпределяли на
случаен принцип между всички прокурори, работещи по щат в прокуратурата
и участващи в група за случайно разпределение „Надзор за законност”.

През 2020 г.:
РП-Смолян ( ТОЧ и ТОМ) – извършени са 29 бр. проверки по плана,

като четири от проверките са планирани на основания писма на ОП-Смолян.
Останалите проверки касаят осъществяван през 2020 година надзор за
законност на дейността и издадените административни актове от общинските
съвети в съдебния район на РП-Смолян протоколи и решения от заседания,
приети наредби.

Извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите
прокуратури – 4 бр.

РП-Девин:
Отчитат се:
- извършени проверки  от прокурора, съгласно плана на прокуратурата

– общо 27 бр.;
- извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите

прокуратури- 5 бр.
РП-Златоград:
Отчитат се:
- извършени проверки  от прокурора, съгласно плана на прокуратурата

– 39 бр.
- извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите

прокуратури – 11 бр.
През 2021 г.:
РП-Смолян ( ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ):
- извършени проверки от прокурора, съгласно плана на прокуратурата

– 514 бр. проверки по плана, като една от проверките е планирана на
основание писмо на ОП-Смолян.

- извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите
прокуратури – 11 бр.

3.2. НЗЗОРПГ
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

РП-Смолян (с
ТОЧ и ТОМ)

РП-Девин: РП-Златоград:

1. Получени и образувани преписки 188 30 76
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Образувани по инициатива на
прокурора 25 27 75

Образувани по искане на граждани и
организации 163 3 1

2.Решени преписки 184 30 76
- подадени протести, резултати от

протеста 1 (уважен) 1 (уважен) -

3.Останали нерешени преписки в
края на периода 4 0 0

3.2.2. За 2021 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

РП-Смолян (с ТОЧ, ТОМ, ТОД и ТОЗ)

1. Получени и образувани преписки 527
Образувани по инициатива на
прокурора 315

Образувани по искане на граждани и
организации 212

2.Решени преписки 512
- подадени протести, резултати от

протеста
3 (1 бр. – уважен през 2021 г., останалите 2 бр. са

оставени без разглеждане през 2022 г. от АС)
3.Останали нерешени преписки в
края на периода 15

На случаен принцип в РП-Смолян са проверени следните преписки
по надзора:

Пр.пр. № 1726/2020 г. по описа на РП-Смолян.
Образувана на 26.10.2020 г. е по повод получени указания от ОП-

Смолян във връзка с Указания на ВАП за ангажиране на кметства в рамките
на функционалната им компетентност за създаване на необходимата
организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на
територията на конкретната община. Определен е срок до 20.11.2020 г. да
бъде уведомена ОП-Смолян.

Дадени са указания, районната прокуратура да отправи предложения
към общинските кризисни щабове и местните структури на МВР. На
28.10.2020 г. РП-Смолян изпраща до началниците на общинските кризисни
щабове на съответните общини указания за изпълнение. На 06.11.2020 г. РП-
Смолян уведомява ОП-Смолян за предприетите мерки.
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Пр.пр. № 1551/2020 г. по описа на РП-Смолян.
Образувана на 23.09.2020 г. е по повод получени указания от ОП-

Смолян, възложени от ВАП, за извършване на проверки на съответните
общини относно изпълнение на изискванията на Закона за енергетиката
относно експлоатация на мрежите за външно осветление и др. Определен е
срок – до 13.11.2020 г., в който да се изготви и изпрати обобщен доклад. С
разпореждане на 24.09.2020 г. РП-Смолян възлага извършването на проверки
на съответните общини. На 12.11.2020 г. е изпратен обобщен доклад на ОП-
Смолян, като е цитирано, че не са намерени основания за намеса на РП-
Смолян по реда на надзора за законност.

Пр.пр. № 1077/2020 г. по описа на РП-Смолян.
Образувана е на 15.07.2020 г. по повод постановление на РП-Смолян, с

което са отделени материали по пр.пр. № 27/2020 г. на РП-Смолян относно
решение № 240 на ОС-Смолян относно Наредба за определяне обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански
животни, загробването им при необходимост, на територията на община
Смолян. С разпореждане от 27.07.2020 г. РП-Смолян изисква от Общинския
съвет - Смолян заверено копие от Наредбата, което е получено на 07.08.2020
г. На 12.08.2020 г. е подаден протест от РП-Смолян чрез Общинския съвет -
Смолян до АС-Смолян с правно основани чл. 191, вр. чл. 185, ал.1 и ал.2 , вр.
чл. 186, ал.2 АПК.  С решение № 335/12.11.2020 г. по адм.д. № 253/2020 г. на
АС-Смолян е отменен параграф 2 от цитираната Наредба.

Преписките са прошнуровани и прономеровани, положен е печат за
влизане в сила на акта.

 Допълнително са проверени: пр.пр. № 3402/2021 г., пр.пр. № 3296/2021
г., пр.пр. 3217/2021 г., пр.пр. № 2803/2021 г., пр.пр. № 1289/2021 г., пр.пр. №
2052/2020г., пр.пр. № 173/2020 г., пр.пр. № 1128/2021 г., пр.пр. № 1014/2021
г., пр.пр. № 522/2020 г., пр.пр. №2921/2021г., пр.пр. № 2750/2021 г., пр.пр. №
2443/2021 г., пр.пр. № 259/2020 г.

Констатира се добро ниво на организацията на дейността по
административно-съдебния надзор и по надзора за законност по
прилагането на закона в районните прокуратури от съдебен район Смолян.

Преписките са прошнуровани и прономеровани, върху акта на съда е
положен печат за влизането му в сила.

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,
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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:

Книгите, регистрите и дневниците в РП-Смолян и ТО се водят
редовно, отбелязванията са прегледни, пълни и прецизни, спазват се
изискванията и разпоредбата на чл. 68, ал 5 от ПАПРБ, както  и на
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ,
утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед №
РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на РБ.

Водените дневници са приключени с отбелязване на първия и последния
входящ номер,  положен печат на прокуратурата и подпис на длъжностно
лице.

 При  проверката се установи, че в РП/ТО-Чепеларе  са преодолени
недостатъците, констатирани при предходната КП, касаещи липса на
прономероване и прошнуроване, както и приключване на книгите,
регистрите и дневниците по съответния ред.

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.

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 във всички териториални
отделения  книгите се водят съобразно разпоредбата  по чл. 67, ал.2
ПАПРБ.

Организацията на деловодната дейност в РП-Смолян и ТО е в
съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал.1, вр. чл. 21, т.4,  чл. 26, ал.1 и чл.
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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 РП-
Смолян и ТО, стриктно се спазват изискванията за случаен подбор 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.

Проверяващият екип констатира, че определените групи преписки и
досъдебни производства в РП-Смолян с ТО-Мадан, ТО-Чепеларе, РП-Девин и
РП-Златоград (за 2020 г.) и РП-Смолян с ТОМ, ТОЧ, ТОД, ТОЗ (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.

 При проверката се установи  реално приложение на чл. 4, ал.1, т.11.10
от посочените по-горе Правила през 2021 г. по отношение на
териториалните отделения.

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 проверката на прокурорските преписки и дела не се установиха
отклонения от принципа за случайното разпределение на преписките и
делата.

Проверяващият екип установи, че описването, съхранението,
връщането и унищожаването на веществените доказателства за
проверявания период в районните прокуратури, респективно РП-Смолян и
ТО, се извършва в съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.
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Води се регистър на веществените доказателства - МПС.
Издадените заповеди съдържат реквизитите и отговорят на

изискванията на чл.12 от Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на
РБ.

В РП-Смолян се установи, че е създадена организация за повишаване
на квалификацията на прокурорите и съдебните служители от районните
прокуратури от съдебен район Смолян, като е утвърдена практика същите
да вземат участие в програмите за обучение, провеждани от ВКП, НИП,
ЕRА и др.

Материалите по проверените преписки са подредени много добре, с
начална страница, от която е виден входящият номер на РП и съответното
ТО, датата на образуване и приключване на преписката, текстът от НК,
име на наблюдаващия прокурор. Налице са описи. Преписките са
прономеровани и прошнуровани, с подпис на съдебен деловодител и печат на
прокуратурата.

Постановленията за отказ са обосновани и мотивирани.
  През двете години на проверявания период се установи минимален
процент на отменените откази от общо постановените, както следва: за
2020 г. в РП-Смолян (с ТОМ и ТОЧ)  са отменени 0.9 % от общо
постановените откази; в  РП-Девин са отменени 3 %, а в РП-Златоград –
отменен е 1.3 %. През 2021 г. в РП-Смолян и прилежащи ТО са отменени
1.8 % от всички постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство.

Препис от постановленията се изпращат на заинтересованите
страни .

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се
указва възможността за обжалването им пред горестоящата прокуратура.
При обжалване са администрирани и незабавно изпращани на горестоящата
прокуратура.

По всички преписки е приложен протокол за избор на наблюдаващ
прокурор.

Произнасянията на прокурорите от РП-Смолян (с ТОЧ и ТОМ), РП-
Девин и РП-Златоград – за 2020 г. и РП-Смолян (с ТОЧ, ТОМ, ТОД, ТОЗ) - 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
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възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от
получаването му пред съответните районни съдилища.

Наблюдаващите прокурори дават конкретни указания на
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
проведените ОИМ. По преобладаващата част от проверените спрени ДП са
налични справки от органите на МВР.

Материалите са подредени хронологично, окомплектовани са и се
прилагат обратни разписки, удостоверяващи връчването на препис от
постановлението за спиране. Приложени са протоколите за избор на
наблюдаващи прокурори, както и описи на материалите по съответната
преписка.

В хода на проверката се установи, че не винаги се спазва срокът по
чл. 244, ал.8 от НПК за възобновяване на спрените на основание чл. 244,
ал.1, т.3 НПК досъдебни производства.

По време на проверката в РП-Смолян действа Заповед № РД-04-
272/29.11.2018 г., с която е регламентирана работата по ДП, спрени на
това основание.

С оглед осъществяване на по-стриктен контрол върху спрените на
основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК досъдебни производства е  издадена Заповед
№ РД-04-250/14.06.2022г. на адм. ръководител на РП-Смолян за
предприемане на нови организационни мерки за докладване на спрените ДП
на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК.  В РП-Смолян и ТО са определени
конкретни съдебни служители, които да докладват делата на
наблюдаващите прокурори един месец преди изтичане на едногодишния срок
.

При проверката на прекратените досъдебни производства в РП-
Смолян ( ТОЧ и ТОМ), РП-Девин и РП-Златоград – за 2020 г. и РП-Смолян (
ТОЧ, ТОМ, ТОД, ТОЗ) - за 2021 г., проверяващият екип констатира, че
прокурорските преписки се администрират своевременно.

В постановленията за прекратяване е посочена възможността за
обжалването им в 7-дневен срок от получаването, пред съответния районен
съд. По всички са приложени и обратни разписки.

Всички преписки са хронологично подредени. Върху началната
страница са отразени: номер на ДП, текст от НК, номер на преписка,
наблюдаващ прокурор.

Прокурорските преписки, образувани преди 2021 г. в прокуратурите,
които са преобразувани в ТО, се отразяват в УИС със съответния префикс,
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поставен пред номера на преписката, който за РП-Чепеларе  е ТОЧ, за РП-
Мадан е ТОМ, за РП-Девин е ТОД и за РП-Златоград е ТОЗ.

В РП-Смолян се констатира, че през 2021 г. пред съда са обжалвани
само 1.4 % от постановленията за прекратяване на производството. От
тях отменени са 2 постановления, или 0,4% от всички постановления за
прекратяване на наказателни производства през 2021 г.

Анализът на представената от РП-Смолян информация обуславя
извод за добра работа на прокурорите при прекратяване на наказателното
производство.

През 2021 г. продължава дейността на прокуратурата по произнасяне
по дела от предходни години, голяма част от които са спрени поради
неразкриване  извършителя на престъплението. Така, видно от
статистиката, през отчетния период са прекратени по давност 162 дела,
което представлява повече от 1/3 – 34,1 % от всичките 475 прекратени ДП.
Тази активност е насочена към овладяване на проблема със старите дела и
най-вече недопускане в бъдеще на просрочие на дела и прекратяването им
поради изтичане на давностни срокове за търсене на наказателна
отговорност.

Въз основа на гореизложеното се констатира, че административните
ръководители на РП-Смолян през проверявания период  са предприели
организационни мерки относно недопускане неоправдано продължаване на
разследването по досъдебните производства и нарушаване изискването за
разумен срок по чл. 6, ал. 1, ЕКЗПЧОС, каквато е препоръката към всички
проверени през 2017 г. от ИВСС районни прокуратури от района.

Проверяващият екип  констатира, че в РП-Смолян стриктно се спазва
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-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.

При проверката на конкретни ПД  се установи, че прокурорите от
РП-Смолян и ТО изготвят обвинителните актове в предвидения в
разпоредбата на чл.  242,  ал.  4  от НПК срок.  Обвинителните актове,  са
обосновани и мотивирани и отговарят на разпоредбите на чл.246 от НПК.
Движението на делата е проследено и в книгата за внесени обвинителни
актове, всички данни се отразяват пълно и точно.

Материалите по ПД са добре подредени, прилагат се и актовете на
съда. Върху корицата са отбелязани основните данни по ПД.

При извършената проверка на приключилите досъдебни производства,
които са внесени в съда по реда на чл. 381 от НПК, не се констатират
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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.

По проверените споразумения се констатира прилагане на  копие на
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.

Установи се, че проверените дела решени по този ред, са подредени
хронологично и са прошнуровани.

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.

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-04-203/28.04.2016 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, с положен печат на който е отбелязана датата на влизане на акта в
сила.

В РП-Смолян и ТО се констатира добра практика по завеждане на
постъпващите книжа от съда и прилагането им към образувани преписки.

Нивото на организацията на дейността по административно-
съдебния надзор и по надзора за законност по прилагането на закона в
районните прокуратури от съдебен район Смолян е добро.

Преписките са прошнуровани и прономеровани, върху акта на съда е
положен печат за влизането му в сила.

Общонадзорните проверки се приключват в указаните срокове.
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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 съдебен
район Смолян, а именно: РП-Смолян, РП-Девин и РП-Златоград, 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 считано от 01.01.2019 г. РП-Чепеларе и РП-
Мадан са трансформирани  в ТО на РП-Смолян, а от 01.01.2021 г. следва
вторият етап от преструктурирането на районните прокуратури от съдебен
район Смолян: РП-Девин и РП-Златоград са преобразувани в териториални
отделения на РП-Смолян.

Както вече бе отбелязано в т.  5.2.  от раздел І на 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 отделните ТО с РП-Смолян. При
осъществяването на отделните задачи в цялостния процес по реорганизацията
стриктно са изпълнявани указанията от АГП, ОП-Смолян, АП-Пловдив.
Установени са добри комуникационни връзки и структурирана организация
на документооборота в прокуратурата.

Във връзка с изложените по-горе констатации се налага изводът, че
организацията на административната дейност в РП-Смолян е на добро ниво.
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. Предвид новата структура на РП-Смолян и във връзка с
подобряване работата по спрените на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК
досъдебни производства за спазване на  срока по чл. 244, ал.8 НПК,
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административният ръководител на РП-Смолян да осъществява
постоянен и непосредствен контрол върху работата на наблюдаващите
прокурори относно спазването тези срокове.

2. Да се предприемат конкретни допълнителни мерки с оглед
своевременното приключване на разследването по досъдебните
производства, по които същото продължава над 6 месеца.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител –
районен прокурор на РП-Смолян, на хартиен и електронен носител.

Административният ръководител – районен прокурор на РП-Смолян 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.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ, в 7-дневен срок от връчване на
настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да бъдат
направени  възражения пред главния инспектор.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на
РП – Смолян да предприеме в едномесечен срок от получаване на настоящия
Акт необходимите действия от негова компетентност за изпълнение на
дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в същия срок да
уведоми ИВСС за резултата от тях.

Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република
България (на електронен носител).

Копие от Акта да се изпрати на Председателстващия Прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет (на електронен носител).

Копие от Акта да се изпрати на Административния ръководител –
апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив (на електронен
носител).

Копие от Акта да се изпрати на Административния ръководител –
окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян (на електронен
носител).

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АКТА:

1. Заповед № ПП-22-22/25.05.2022 г. на Главния инспектор на ИВСС;
2. Справки с номера 1-4, касаещи работата на РП-Смолян (с ТОМ и

ТОЧ), РП-Девин, РП-Златоград - за 2020 г., както и работата на РП-Смолян и
ТО – за 2021 г.
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