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

програма на Инспектората към ВСС за 2012г. и заповед № ПП-01-97/ 

17.10.2012г. на главния инспектор.  

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любомир 

Георгиев с експерти Маргарита Борисова и Ана Рачева. 

 Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата и 

следствения отдел, на организацията на образуването и движението на 

преписките и делата в прокуратурата, делата в следствения отдел, както и 

приключването им в установените срокове, анализ на приключените 

преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива 

практика. Предходната комплексна планова проверка на Окръжна 

прокуратура – гр.Смолян е извършена от Инспектората към ВСС през  

2009г. Настоящата проверка обхваща периода  2010г., 2011г. и първото 

полугодие на 2012г. Нейна допълнителна цел е  непосредствено да бъде 

установено изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС в  Акт за 

резултати изх.  № 224/27.01.2010г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 

планови проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишните  отчетни  доклади  на Окръжна прокуратура – 

гр.Смолян за 2010г. и 2011г., на предоставените от Окръжна прокуратура 

Смолян  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/, както и справки за дейността на Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура Смолян за 2010г., 2011г. и първото полугодие на 2012г. 

Справките съдържат информация за основните показатели, по които се 

извърши проверката. 

 

Актът с резултатите от проверката се състои от две части: 

1. Част първа – Проверка на Окръжна прокуратура Смолян /ОП 

Смолян/ 

2. Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към 

Окръжна прокуратура Смолян /ОСлО към ОП Смолян/ 
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ЧАСТ ПЪРВА 

   ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН 

 

 

          І. Проверка на организацията на административната дейност 

на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност. 

 

 Общ брой прокурори: 

За 2012г. утвърдената щатната численост на прокурорите в ОП 

Смолян е, както следва: окръжен прокурор, двама заместника на окръжния 

прокурор и двама прокурори. Към 30.06.2012г. има една незаета щатна 

бройка за прокурор. 

           

 от тях работили през годината: 

Реално работилите през първото полугодие на 2012г. прокурори в 

ОП Смолян са четирима. 

 Към момента на проверката в ОП Смолян се установи, че реално 

прокурорите са двама. Причината за това е, че административният 

ръководител на ОП Смолян е командирован за една година в Апелативна 

прокуратура София, а единият от прокурорите е починал. Това е наложило 

и командироването на прокурор Спиров от РП Смолян в ОП Смолян, 

считано от 16.10.2012г. до 16.11.2012г. 

 Намаленият състав на прокурорите води до затрудняване 

дейността на прокуратурата. 

 

Администрация - общ брой служители и конкретно заети 

длъжности. 

 

Общият брой на съдебните служители от ОП Сможлян е 14. Незаети 

щатове няма. 

 

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

 В ОП Смолян се водят дневници, книги и регистри, съобразени с 

изискванията на ПОДАПРБ и класификацията по Номенклатурата на 

делата на Прокуратурата на РБългария, както и такива водени по указание 

на ВКП и по собствена преценка: 

- Входящ дневник /регистър; 
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- Административен дневник 

- Описна книга на дознанията; 

- Описна книга на следствените дела; 

- Азбучник към описната книга на дознанията; 

- Азбучник към описната книга на следствените дела; 

- Книга за обвинителните актове; 

- Книга за освобождаване от наказателна отговорност с предложение 

за налагане на адм. наказание по чл. 78а от НК; 

- Книга за досъдебни споразумения; 

- Азбучници към книгите за обвинителни актове и споразуменията; 

- Книга за изпълнение на присъди; 

- Азбучник на осъдени лица; 

- Заповедна книга; 

- Книга за протести; 

- Книга на задържаните лица; 

- Книга на делата, взети на специален отчет; 

- Книга на задържаните лица 

- Книга за веществените доказателства; 

- Разносна книга за писма и колети; 

- Разносна книга за предадените на други институции материали; 

- Азбучник на жалбоподателите; 

- Книга за спрените досъдебни производства с/у ИИ; 

- Книга за спрените досъдебни производства с/у НИ; 

- Регистър на дела и преписки за злоупотреби със средства от 

Европейските фондове; 

- Регистър на образуваните паралелни наказателни производства и 

преписки, водени на основание чл.4, чл. 37, и чл.480 от НПК 

- Регистър на върнатите  от съда дела за доразследване  и 

оправдателни присъди; 

- Регистър за образуваните предварителни производства по чл.108а, 

чл.109, вр.с чл. 108а и чл.110 във вр.с.чл.108а от НК; 

- Европейска заповед за арест- входящ дневник; 

- Европейска заповед за арест- изходящ дневник; 

-Регистър на административни преписки, образувани за 

кореспонденция с КУИППД; 

          - Регистър на декларациите по чл. 12 и чл. 13 от ЗПРКИ. 

          - Регистър на дисциплинарните производства и предприетите мерки  

по чл. 327 от ЗСВ; 

          - Регистър по чл. 6 от Инструкция №2 за лица с 2 и повече 

неприключените НП;  

          - Регистър за взетите мерки по чл. 72 и 73 от НПК; 

          - Електронен регистър на неприключените НП; 
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           - Електронен регистър за срочността на разследването, 

произнасянето от прокурор и задържането под стража. 

           - Книга за граждански дела 

 - Книга за граждански дела по ЗОДОВ 

 - Книга за административни дела; 

  

 Всички книги, регистри и дневници се водят на хартиен носител, на 

електронен носител се водят: Регистър за взетите мерки по чл. 72 и 73 от 

НПК; Регистър на дисциплинарните производства и предприетите мерки  

по чл. 327 от ЗСВ; Електронен регистър на не приключените НП, както и 

Електронен регистър за срочността на разследването, произнасянето от 

прокурор и задържането под стража. 

 

Провери се Книгата за граждански дела по ЗОДОВ, за която при 

предходната планова проверка бяха констатирани пропуски в отразяването 

на данните и бяха дадени съответните препоръки. В тази връзка 

административният ръководител на ОП Смолян е издал Заповед № РД-04-

08/29.01.2010г., в която е разпоредил Книгата да се приведе в съответствие 

с дадените от ИВСС препоръки.  

При проверката се установи, че в Книгата вече се попълват всички 

дати, отразяващи движението на делата и действията на прокурора по 

тях, както и обстоятелствата, отнасящи се до същността на воденото 

гражданско дело и окончателния съдебен акт. 

Извърши се проверка и на Регистър за взетите мерки по чл. 72 и 73 

от НПК. Този регистър е създаден с Разпореждане на административния 

ръководител от 29.08.2011г. във връзка с активизиране действията на 

наблюдаващите прокурори по досъдебните производства за налагане на 

обезпечителни мерки, при наличие на съответните предпоставки. Този 

регистър се води редовно. Прилагат се исканията на прокурорите и 

съдебният акт, във връзка с обезпечението. 

 

Воденето на останалите книги, регистри и дневници се проследи при 

извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.  

Установи се, че същите се водят много добре и отговарят на 

изискванията на ПОДАПРБ и съответните указания на ВКП. 

 

           3.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

Със заповед ОП № 38/18.09.2009 г. на Окръжен прокурор на ОП 

Смолян са утвърдени вътрешни правила за съхранение, движение, 

проверка и унищожаване на веществените доказателства, съобразени с 

новия Правилник за организацията и дейността на администрацията на 

Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/. С тези правила е 
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създадена организация по работата с веществените доказателства, която 

включва определяне на служител, който да изпълнява функциите и на 

завеждащ склад за веществени доказателства, определяне на специално 

помещение – склад за веществени доказателства. Назначени са и 

постоянно действащи комисии по отварянето, описването, проверката и 

бракуването на веществени доказателства.  На проверяващия екип бяха 

предоставени за проверка протоколите за 2010г. и 2011г. за годишните 

инвентаризации на веществените доказателства. Въведен е специален 

дневник, с който се приобщават веществените доказателства, както и 

регистрационен дневник. При проверката на тези дневници се установи, 

че същите се водят редовно и съдържат необходимите реквизити в 

съответствие с ПОДАПРБ. 

 

 

4.Информационно обслужване, статистика и анализ. 
 

 ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

         правни програми – АПИС и СИЕЛА. На всички магистрати и съдебни 

служители е осигурен достъп до програмите. 

         деловодни програми : Унифицирана информационна система на ПРБ, 

в изпълнение на заповед № 4160/17.12.2008 г. на Зам. главен прокурор при 

ВКП. В ОП Смолян няма самостоятелно създадени деловодни програми. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ   на   дейността   по   водене   на   статистиката 

съгласно указанията на ВКП. 

         Организацията на дейността на ОП Смолян относно водене на 

статистиката се осъществява в изпълнение на Указание Изх.№ 

301/27.12.2007 г. на главен прокурор на РБългария, изм. и доп. с Указание 

Изх.№ 283/30.10.2008 г. и Заповед №ЛС-780/2010г. 

 За статистическата дейност отговаря служител, назначен на 

длъжност „съдебен статистик”, който организира периодично синтезиране 

на необходимата информация и групирането й във вид, съответстващ на 

нуждите на статистическата отчетност. Получената информация се 

предоставя на п-горестоящите прокуратури и се съхранява в електронен 

вид и на хартиен носител. 

 

 АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ  на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др./. 

 

 Дейността на ОП Смолян се отчита чрез изготвянето на ежемесечни, 

двумесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни справки, 
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отчети и анализи, чийто вид, периодичност и съдържание се определят от 

ВКП, ВАП и АП Пловдив.  

Основните анализи на дейността се правят в края на първото 

шестмесечие на годината (аналитичен доклад по  информационни 

направления отразени в изготвените статистически таблици за периода)  и  

в края на годината (разширен аналитичен доклад по  информационни 

направления, отразени в изготвени статистически таблици за периода, 

анализ и изводи на постиженията и проблемите в работата и очертаване на 

приоритетите за работа през следващата година). 

 

          5.Принцип на случайния подбор при разпределение на 

преписките и делата 

 

В изпълнение на Заповед ЛС № 6310/02.10.2007 г. на Заместника на 

главния прокурор при ВКП г-н Валери Първанов в ОП Смолян е 

създадена организация, с която преписките и делата се разпределят чрез 

предоставения от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на 

преписки и дела „Law Choice”. 

При всяка кадрова промяна в структурата на ОП Смолян се издава 

разпореждане на окръжния прокурор, относно разпределението на преписките и 

делата в ОП Смолян и ОСлО при ОП Смолян. 

 Със Заповед № РД-04-09/20.01.2012г., административният ръководител на 

ОП Смолян е разпоредил при необходимост от определяне на втори наблюдаващ 

прокурор или разследващ магистрат, това да става на принципа на случайния 

подбор.  

 Със Заповед № РД-04-53/15.10.2012г., административният ръководител е 

разпоредил, считано от 16.10.2012г. до 16.11.2012г., за времето през което е 

командирован прокурор Спиров, същия да бъде включен в групите на преписките и 

делата, със съответните проценти натовареност, на мястото на окръжния прокурор 

Даниела Ангелова, командирована в АП София.  

 

          При извършената проверка от екипа на ИВСС не се установиха 

отклонения от този принцип на разпределение на делата. 

 

6.Заповеди и разпореждания : 

 

ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ   на административния 

ръководител по организация на дейността на прокуратурата: 

 - по указание на главния прокурор – 11 заповеди 

   - по собствена преценка – 31 заповеди 
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В  изпълнение  на  административно–ръководната  си  дейност 

окръжният  прокурор  е  издавал разпореждания и заповеди, свързани с 

привеждане на работата на ОП Смолян в съответствие с указанията на 

ВКП и създаване на ясни правила и конкретни задължения за всеки от 

работещите в прокуратурата, например:  

Със Заповед № РД-04-28/03.04.2012г. е разпоредено 

административните ръководители на районните прокуратури от съдебния 

окръг лично да отговарят за организацията по изпълнение на Инструкцията 

за поддръжка и използване на електронния регистър на лица с 

неприключили наказателни производства от 2010г. /Инструкция№ 1/ и на 

Инструкцията за взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на 

две и повече досъдебни производства, образувани и водени срещу едно и 

също лице /Инструкция № 2/. Определени са и прокурорите от ОП Смолян, 

които да отговарят персонално за дейността на районните прокуратури, 

свързана с досъдебните производства срещу лица с три и повече висящи 

дела. 

В изпълнение на тази заповед периодично се провеждат срещи на 

прокурорите, следователите и разследващите органи и на прокурорите и 

съдиите по въпросите, касаещи Инструкция № 2. 

 

            Всички заповеди и разпореждания се връчват своевременно на 

адресатите, а изпълнението им се контролира стриктно от 

административния ръководител. 

 

 НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ  от административния ръководител  

/чл.311,т.1 ЗСВ/ и предложения за поощрения / чл.304,ал.1 ЗВС/. 

 

 През проверявания период няма наложени наказания и предложения 

за поощрения от административния ръководител на ОП Смолян. 

    

 

7.Извършени проверки: 

 

  - по инициатива на административния ръководител; 

ОП Смолян е осъществявала ръководно-контролната си дейност по 

изготвен в началото на годината план за работа по основните надзори. В 

изпълнение на плана за 2012г., завеждащият надзора за законност е 

организирал проверки от районните прокуратури, относно 

законосъобразността на актовете, които издават контролните органи и 

кметовете на общините, във връзка със строителството. 
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Извършени са и две проверки от прокурори в ОП Смолян, във връзка 

с жалби на граждани, свързани с надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите.  

През 2011г. в Районните прокуратури Смолян, Мадан, Чепеларе, 

Златоград и Девин са извършени комплексни ревизии на дейността им през 

2010г. в изпълнение на раздел ІІ от Плана за работата по основните 

надзори на ОП Смолян през 2011г.  

През полугодието на 2012г. прокурорите от ОП Смолян са 

извършили тематични проверки на районните прокуратури, относно 

дейността им по изпълнение на Инструкцията за провеждане на 

предварителни проверки. 

 

Извършваните проверки са задълбочени. В издадените актове са 

посочвани конкретните нарушения, като  са предлагани и мерки за 

тяхното преодоляване. Резултатите са анализирани и са издадени 

заповеди от съответните административни ръководители, с цел 

повишаване качеството на прокурорската работа. 

 

  

    -  проверки на Окръжна прокуратура от по-горни прокуратури  

          През 2011г. АП Пловдив е извършила комплексна ревизия на ОП 

Смолян за дейността й през 2010 година. Изготвен е Доклад, който бе 

изискан при проверката. Установи се, че са констатирани някои пропуски, 

допускани от прокурорите в работата им по конкретно проверени 

преписки и дела.  

         Прокурорите от ОП Смолян са запознати с доклада от ревизията и 

са предприети необходимите мерки за отстраняване на констатираните 

пропуски. 

 През проверявания период са извършени и няколко тематични 

проверки на ОП Смолян от АП Пловдив. 

 

- Проверки по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт  

  

Извършени са тематични проверки от ИВСС през 2011г., относно 

образувани преписки във връзка с постаянния надзор за законност по ЗОС, 

незаконното строителство, както и по приложението на чл. 72 и чл. 73 от 

НПК. 

 

Администрирането на ОП Смолян е на добро ниво. Своевременно 

издаваните заповеди и разпореждания на административния 
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ръководител са довели до подобряване организацията на работатата, 

както в ОП, така и в районните прокуратури от съдебния район.  

 

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

1.  Общ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през първото полугодие на 2012г. – 

163 /през 2011г. са 404, а през 2010г. са 704/.От тях през първото 

полугодие на 2012г. 

- новообразувани - 153; 

- образувани в предходни периоди - 7; 

2.  РЕШЕНИ – през първото полугодие на 2012г. - общо 157 /през 2011г. 

са 397, а през 2010г. са 655/. От тях през първото полугодие на 2012г: 

2.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство през първото полугодие на 2012г. общ брой – 3 /през 2011г. 

са 39, а през 2010г. са 154/.  От тях: обжалвани през първото полугодие на 

2012г.- 1 постановление, което е потвърдено, през 2011г. обжалвани -13, от 

които 7 са потвърдени и през 2010г. обжалвани 42,от които 34 са 

потвърдени. 

 2.2.Образувани досъдебни производства: през първото полугодие 

на 2012г. са общо 8, през 2011г. - 32, а през 2010г. - 28. 

 2.3.Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 

Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 89/ 

10.03.2011г./ - през първото полуодие на 2012г. са общо 60, през 2011г. - 

121 и през 2010г. - 143. 

 

 2.4.Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. 

на главния прокурор на Република България по възлагането, извършването 

и приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция № И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата. – през първото полугодие на 

2012г. са общо 8, през 2011г. - 121 и през 2010г. - 23. 

 

 2.5.Преписки, изпратени за предварителна проверка – през 

първото полугодие на 2012г. са общо 29, през 2011г. са 67 и през 2010г. са 

116. 

 

 2.6.Преписки, по които прокурорът лично е извършил 

предварителна проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ –– 

през първото полугодие на 2012г. няма, през 2011г. -1 и през 2010г. няма 
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3. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ: 

 

 3.1. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура  по 

преписки на Окръжна прокуратура, които са приключили с 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през 

първото полугодие на 2012г. са общо 3. От тях едно е обжалвано и 

потвърдено от АП Пловдив и едно е потвърдено от АП Пловдив при 

извършена служебна проверка. 

 

3.2. Инстанционни решения на Апелативна прокуратура по преписки 

на Окръжна прокуратура, които са приключили с  резолюции по чл.4 и 

чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г. през първото полугодие на 2012г. 

са общо  4. От тях :              

- отменени - няма 

- потвърдени – 4 

3.3. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на Районна прокуратура, които са приключили с постановление за отказ 

от образуване на досъдебно производство  през първото полугодие на 

2012г. - общо 10, през 2011г. - общо 82, а през 2010г. - 135. От тях         

отменени : – 3 през първото полугодие на 2012г., 17 през 2011г. и 22 през 

2010г. 

 3.4. Инстанционни решения на Окръжна прокуратура  по преписки 

на Районна прокуратура, които са приключили с  резолюции по чл.4 и 

чл.5 от  Инструкция № И 89/10.03.2011г.през първото полугодие на 2012г.  

са общо 3. 

3.5. Нерешени инстанционни преписки в едномесечен срок през 

целия проверяван перид няма. 

 

 4. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на 2011 г. от 

образуваните преди 31.12.2010 г. – няма. 

         

 

            На случаен принцип бяха проверени преписки, изпратени по 

компетентност през 2011г.: 

Пр.пр. № 1510/2011г., наблюдаващ прокурор Ангелова. Жалбата е 

постъпила в ОП Смолян на 27.10.2011г. На същата дата е избран 

наблюдаващият прокурор и на същата дата жалбата е изпратена по 

компетентност на РП Смолян. 

Пр.пр. № 1353/2011г., наблюдаващ прокурор Динков. Сигналът е 

постъпил в ОП Смолян на 09.09.2011г. На същата дата е избран 

наблюдаващият прокурор и на същата дата сигналът е изпратен по 

компетентност на РП Девин. 
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Пр.пр. № 670/2011г., наблюдаващ прокурор Симов. Жалбата е 

постъпила в ОП Смолян на 17.03.2011г. На същата дата е избран 

наблюдаващият прокурор и на 18.03.2011г. жалбата е изпратена по 

компетентност на РП Девин. 

Постъпилите сигнали и жалби в ОП Смолян се администрират 

същия ден или най-късно на следващия, определя се наблюдаващ прокурор 

и се изпращат по компетентност. 

 

Извърши се проверка на всички преписки, прекратени с резолюция 

през 2012г.: 

Пр.пр. № 382/2012г., наблюдаващ прокурор Василев; пр.пр. 

№293/2012г., наблюдаващ прокурор Ангелова; пр.пр. № 172/2012г., 

наблюдаващ прокурор Василев; пр.пр. № 383/2012г., наблюдаващ 

прокурор Василев; пр.пр. № 540/2012г., наблюдаващ прокурор Ангелова; 

пр.пр. № 901/2011г., наблюдаващ прокурор Динков; пр.пр. № 1828/2011г., 

наблюдаващ прокурор Ангелова; пр.пр. № 1853/2011г., наблюдаващ 

прокурор Симов; пр.пр. № 1890/2011г., наблюдаващ прокурор Василев. 

Установи се, че по всички преписки произнасянията на прокурора, 

след постъпване на жалбата или сигнала в прокуратурата е в рамките на 

едномесечния срок. Наблюдаващият прокурор се определя още в деня на 

постъпването на жалбата или сигнала. Всички преписки, приключили с 

резолюции са изпратени за проверка на АП Пловдив, съобразно Заповед № 

34/30.05.2012г. на апелативния прокурор. По всички тях има произнасяния 

на прокурор от АП Пловдив, че след извършена служебна проверка няма 

основания за отмяна на резолюцията. 

 

На случаен принцип бяха проверени преписки, приключени с 

постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през 

2010г. и 2011г.:  

пр.пр. № 341/2011г., наблюдаващ прокурор Симов; пр.пр. № 

59/2011г., наблюдаващ прокурор Динков; пр.пр. № 1522/2010г., 

наблюдаващ прокурор Динков; пр.пр. № 1408/2010г., наблюдаващ 

прокурор Ангелова; пр.пр. 1089/2011г., наблюдаващ прокурор Ангелова; 

пр.пр. 1661/2010г., наблюдаващ прокурор Симов; пр.пр. № 1639/2009г., 

наблюдаващ прокурор Симов; пр.пр. №1815/2009г., наблюдаващ прокурор 

Симов; пр.пр.  № 443/2010г., наблюдаващ прокурор Динков; пр.пр. № 

528/2010г., наблюдаващ прокурор Динков; пр.пр. № 17/2010г., 

наблюдаващ прокурор Ангелова; пр.пр. № 1823/2009г., наблюдаващ 

прокурор Ангелова. 

 

Проверките по преписките се възлагат съобразно отмененето 

Указание № 281/08.12.2006г. на главния прокурор и действащата 

Инструкция за извършване на предварителни проверки. Спазват се 
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указаните в съответните постановления на прокурора срокове за 

извършване на проверките, както и се изпълняват дадените указания. 

Произнасянията на прокурора, след постъпване на преписката в 

прокуратурата, са в установения срок, постановленията са мотивирани. 

В случаите на отмяна от по-горестоящата прокуратура се изпълняват 

дадените указания.  

 

Извършена беше проверка на инстанционни преписки /решения на 

окръжна прокуратура по преписки на районните прокуратури в съдебния 

район/:  

пр.пр. № 946/2010г., наблюдаващ прокурор Ангелова; пр.пр. № 

649/2012г., наблюдаващ прокурор Ангелова; пр.пр. № 138/2012г., 

наблюдаващ прокурор Динков; пр.пр. № 993/2012г., наблюдаващ прокурор 

Симов; пр.пр. № 479/2011г., наблюдаващ прокурор Симов; пр.пр. № 

4/2010г., наблюдаващ прокурор Симов; пр.пр. 1038/2010г., наблюдаващ 

прокурор Динков; пр.пр. 1560/2010г., прокурор Динков - последните две са 

проверени от АП Пловдив,с чиито постановления се потвърждават 

постановленията на РП Смолян и ОП Смолян. 

 

Произнасянията на прокурорите по инстанционните преписки е в 

кратки срокове и с мотивирани постановления. 

 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП –Смолян, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 

 

През първото полугодие на 2012г. в ОП Смолян са наблюдавани  

общо 80 досъдебни производства, от които образувани през проверявания 

период 40, образувани в предходни години 40.  

Решени ДП от прокурор - 43, намиращи се при прокурор за 

произнасяне в края на 2011г. – 8. 

  

През 2011г. в ОП Смолян са наблюдавани  общо 127 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 74, 

образувани в предходни години 53.  

Решени ДП от прокурор - 89, намиращи се при прокурор за 

произнасяне в края на 2011г. – 9. 

 

През 2010г. в ОП Смолян са наблюдавани  общо 135 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 78, 

образувани в предходни години 57.  
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Решени ДП от прокурор - 102, намиращи се при прокурор за 

произнасяне в края на 2010г. - 6. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК. 

 

За първото полугодие на 2012г. ДП, изпратени на разследващи орган 

– 1, ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – няма; 

за 2011г. ДП, изпратени на разследващи орган – 3, ДП, по които 

прокурорът е извършил необходимите действия – няма; за 2010г. ДП, 

изпратени на разследващи орган – няма, ДП, по които прокурорът е 

извършил необходимите действия – няма. 

 

        През проверявания период в ОП Смолян няма наблюдавани бързи и 

незабавни производства. 

 

Спрените наказателни производства в ОП Смолян през първото 

полугодие на 2012г. са общо 4, от които спрени срещу неизвестен 

извършител 3 и спрени срещу известен извършител 1. 

Спрените наказателни производства в ОП Смолян през 2011г. са 

общо 3, всички срещу неизвестен извършител. 

Спрените наказателни производства в ОП Смолян през 2010г. са 

общо 10, от които спрени срещу неизвестен извършител са 6, а спрени 

срещу известен извършител са 4. 

 

Беше извършена проверка на произволно избрани спрени дела срещу 

известен и неизвестен извършител за  2010г., 2011г. и първото 

шестмесечие на 2012г. 

ДП № 62/2011г. по описа на РУ-МВР Чепеларе, пр.пр.вх.№ 

893/2011г. по описа на ОП Смолян. Досъдебното производство е 

образувано от прокурор Спас Динков на 11.05.2011г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.249 ал.1 от НК. С постановление от 

20.06.2011г. на наблюдаващия прокурор наказателното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението за спиране 

се съдържа  указание към  разследващия орган да бъде изготвен план за 

провеждане на конкретни оперативно-издирвателни мероприятия, както и 

на всеки три месеца ОП Смолян да бъде уведомявана за резултатите.След 

спиране на производството е постъпила една справка от разследващия 

орган относно резултатите от издирването,изготвен е план.  

ДП № 56/2009г. по описа на РУП Смолян, пр.пр.вх.№ 183/2009г. 

по описа на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Христо Василев на 10.03.2009г. срещу неизвестен извършител 

за престъпление по чл.244 ал.1 вр.чл.18 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. С 
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постановление от 19.05.2009г. на наблюдаващия прокурор наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. На 

21.10.2011г. делото е възобновено от ОП Смолян по искане на 

разследващия орган,след като извършителят на деянието е бил разкрит. На 

лицето е повдигнато обвинение по горепосочения текст от НК. С 

постановление от 21.12.2011г. на наблюдаващия прокурор наказателното 

производство е частично прекратено поради недоказаност на основание 

чл.243 ал.1 т.2 от НПК и е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В 

постановлението за спиране се съдържа  указание към разследващия орган 

да продължи издирването на неизвестния извършител. След спиране на 

производството е постъпила една справка от разследващия орган относно 

резултатите от издирването, изготвен е план.  

ДП № 9/2011г. по описа на ОСлО-Смолян ,пр.пр.вх.№ 747/2011г. 

по описа на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Даниела Ангелова на 11.05.2011г. за 

отделяне на материали, касаещи престъпна дейност на неустановено лице  

за престъпление по чл.321 ал.3 т.2 вр.ал.2 от НК. С постановление от 

22.06.2011г. на наблюдаващия прокурор наказателното производство е 

спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението за спиране 

се съдържа  указание към  разследващия орган да бъде изготвен план за 

провеждане на конкретни оперативно-издирвателни мероприятия,както и 

на всеки три месеца ОП Смолян да бъде уведомявана за резултатите. След 

спиране на производството в ОП Смолян не са постъпвали справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването.  

ДП №169/2008г. по описа на РУП Чепеларе, пр.пр.вх.№ 

1085/2008г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Даниела Ангелова от 29.01.2010г. срещу 

неизвестен извършител  за престъпление по чл.282 ал.1 от НК. С 

постановление от 11.06.2010г. на наблюдаващия прокурор наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В 

постановлението за спиране се съдържа  указание към  разследващия орган 

да бъде изготвен план за провеждане на оперативно-издирвателни 

мероприятия,както и периодично ОП Смолян да бъде уведомявана за 

резултатите. След спиране на производството в ОП Смолян са постъпили 

две справки от разследващия орган относно резултатите от издирването.  

ДП № 207/2009г. по описа на РУ-МВР Мадан,пр.пр.вх.№ 

1522/2009г. по описа на ОП Смолян. Досъдебното производство е 

образувано с постановление от 30.0.2009г. на прокурор Веселин Георгиев 

при РП Мадан,  срещу неизвестен извършител  за престъпление по чл.195 

ал.1 т.4 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.В хода на разследването са 

събрани данни за извършено престъпление по чл.249 ал.1 от НК и делото е 

иззето за наблюдение и ръководство от ОП Смолян. С постановление от 
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04.01.2010г. на наблюдаващия прокурор Христо Василев наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В 

постановлението за спиране се съдържа  указание към  разследващия орган 

да бъде изготвен план за провеждане на оперативно-издирвателни 

мероприятия,както и на всеки четири месеца ОП Смолян да бъде 

уведомявана за резултатите. След спиране на производството в ОП Смолян 

са постъпвали регулярно справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването.  

ДП № 123/2010г. по описа на РУП Златоград, 

пр.пр.вх.№860/2010г. по описа на ОП Смолян. Досъдебното 

производство е образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 31.05.2010г. 

срещу известен извършител за престъпление по чл.252 ал.1 от НК. С 

постановление от 25.10.2010г. на прокурор Недко Симов наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от 

НПК.След проведено местно издирване е установено че обвиняемият се е 

укрил в Кралство Великобритания и същия е бил обявен за общодържавно 

издирване. След спиране на производството в ОП Смолян са постъпвали 

регулярно справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването.  

ДП № 80/2009г. по описа на ОД-МВР, пр.пр.вх.№1113/2009г. по 

описа на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Даниела Ангелова от 04.01.2010г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.255 ал.3 вр.ал.1 т.2 пр-ие 1 

вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление от 14.07.2010г. на наблюдаващия 

делото прокурор наказателното производство е спряно на основание чл.244 

ал.1 т.2 от НПК. С постановление от 28.09.2011г. наказателното 

производство е било възобновено с оглед възникнала необходимост от 

провеждане на процесуално-следствени действия целящи разкриване 

извършителя на престъплението. С постановление от 14.02.2012г. 

прокурор Ангелова спира наказателното производство на основание чл.244 

ал.1 т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа  указание към 

разследващия орган да продължи издирването на неизвестния извършител. 

След спиране на производството в ОП Смолян са постъпвали регулярно 

справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването.Съставен е и следствено – календарен план за провеждане на 

ОИМ.  

ДП № 186/2010г. по описа на РУП - Девин,пр.пр.вх.№936/2010г. 

на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 

ал.3 от НПК на 08.06.2010г. срещу известен извършител за престъпление 

по чл.244 ал.2 вр.чл.244 ал.1 вр.чл.243 ал.2 т.2  от НК. С постановление на 

прокурор Даниела Ангелова от 28.12.2010г. наказателното производство 

е частично прекратено спрямо лицето на основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК. 



 17 

С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 22.03.2011г., 

наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1  т.2 от НПК. 

С постановление от 06.06.2011г. делото е възобновено по направено искане 

от страна на разследващия орган. С постановление на прокурор Ангелова 

от 18.04.2012г. ,наказателното производство е спряно на основание чл.244 

ал.1  т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа  указание към  

разследващия орган да бъде изготвен план за провеждане на оперативно-

издирвателни мероприятия,както и на всеки три месеца ОП Смолян да 

бъде уведомявана за резултатите. След спиране на производството е 

изготвен следствено-календарен план и е постъпила аналитично справка от 

разследващия орган относно резултатите от издирването.  

ДП №299/2011г. по описа на РУП Смолян, пр.пр.вх.№ 1821/2011г. 

на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано с постановление 

на прокурор Христо Василев от 13.12.2011г. срещу неизвестен 

извършител  за престъпление по чл.244 ал.1 пр-ие 1 вр.чл.20 ал.2 от НК. С 

постановление от 24.04.2012г. на наблюдаващия прокурор наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В 

постановлението за спиране се съдържа  указание към  разследващия орган 

да бъде изготвен план за провеждане на оперативно-издирвателни 

мероприятия,както и периодично ОП Смолян да бъде уведомявана за 

резултатите. След спиране на производството е изготвен следствено-

календарен план от разследващия орган . 

         От така проведената проверка е видно , че по спрените 

производства се прилагат необходимите справки от разследващия орган 

относно резултатите от издирване съобразно Указание №И-55/08г. , 

допълнено от 20.03.2009г. Контролът от страна на ОП Смолян  над 

дейността на органите на МВР по спрени дела е на нужното ниво.  

         

         През първото полугодие на 2012г. са прекратени общо 26 ДП, от тях 

обжалвани пред съда 4, от които 3 са отменени. Обжалвани пред 

горестоящите прокуратури 1, което е отменено. Служебно отменени от 

горестоящите прокуратури  - няма. Прекратени ДП поради изтекла 

давност – 1. 

През 2011г. са прекратени общо 49 ДП, от тях обжалвани пред съда 

2, които са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури 4, от 

които  2 отменени. Служебно отменени от  горестоящите прокуратури  - 1. 

Прекратени ДП поради изтекла давност – 5. 

През 2010г. са прекратени общо 73 ДП, от тях обжалвани пред съда 

1. Обжалвани пред горестоящите прокуратури 3, от които  2 отменени. 

Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - 1. Прекратени ДП 

поради изтекла давност – 19. 
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          Бяха проверени прекратените досъдебни производства за 2010г.,  

2011г. и първото шестмесечие на 2012г., които са били обжалвани. 

 

   ДП № 325/2010г.  по описа  на РУП Смолян, пр.пр.№ 1148/2010г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 

ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123 ал.1 

от НК. С постановление на прокурор Христо Василев  от  01.10.2011г. 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 и 

т.2 и ал.2 от НПК. Постановлението за прекратяване е обжалвано и пред 

ОС Смолян. С Определение № 42/12.11.2010г. съдът е потвърдил 

постановлението за прекратяване на наказателното производство на ОП 

Смолян. След обжалване, с определение №  17/24.01.2011г. Пловдивският 

апелативен съд е отменил определението на ОС Смолян и постановлението 

за прекратяване на ОП Смолян като непълно и необосновано, дадени са и 

конкретни указания към ОП Смолян. Проведено е допълнително 

разследване, като са събрани доказателства съобразно указанията на АС 

Пловдив. С постановление на ОП Смолян от 24.03.2011г. е оставена без 

уважение направената бележка при предявяване на разследването от 

страна на близките на пострадалия. Постановлението е обжалвано пред 

Апелативна прокуратура Пловдив.С постановление от 26.04.2011г. АП 

Пловдив постановява,че жалбата е недопустима. С постановление на  

прокурор Христо Василев  от  29.04.2011г. наказателното производство 

отново е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК  

   ДП № 67/2010г.   по описа  на ОД МВР Смолян, пр.пр.№ 

1022/2009г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Недко Симов  на  28.01.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.255 ал.1 т.6 вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.255 ал.1 т.7 

вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор от 

22.06.2010г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК .Това постановление е обжалвано от ТД на 

НАП Пловдив пред АП Пловдив. С постановление на АП Пловдив от 

18.08.2010г. постановлението за прекратяване на наказателното 

производство на ОП Смолян е отменено като необосновано и 

незаконосъобразно. Дадени са конкретни указания на ОП Смолян за 

провеждане на допълнителни процесуално-следствени действия.Проведено 

е допълнително разследване съобразно указанията. С постановление на 

прокурор Симов от 26.01.2011г. наказателното производство отново е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

Постановлението е влязло в законна сила.  

ДП № 207/2008г. по  описа  на РУП-Златоград, пр.пр.№ 

1105/2011г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано 

срещу известен извършител за престъпление по чл.255 ал.1 т.2 т.6 и 

т.7вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор от 
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17.10.2008г. наказателното производство е било частично прекратено.С 

постановление на АП Пловдив от 543/27.11.2008г. постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е отменено. Със същото 

постановление са дадени указания за събиране на допълнителни 

доказателства за изясняване на обективната истина по делото. След 

проведено допълнително разследване, с постановление от 08.01.2009г. 

наказателното производство е било спряно поради отсъствието на 

свидетел-очевидец. На 08.05.2009г. свидетелят е намерен и досъдебното 

производство е възобновено.Следва поредно спиране на производството 

поради не намиране на важен свидетел и последващо възобновяване на 

02.12.2010г. С постановление на прокурор Недко Симов от 10.01.2011г. 

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

НПК. Постановлението е влязло в законна сила.  

  ДП № 12/2010г.  по описа  на ОД-МВР Смолян  ,пр.пр.№ 

1085/2010г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор при РП Смолян - Гинка Лазарова с постановление от 

18.01.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.134 ал.1 

т.2 вр.чл.129 ал.2 вр.ал.1 от НК. Делото е било взето за ръководство и 

контрол от ОП Смолян и с постановление на прокурор Христо Василев 

от 30.09.2010г. наказателното производство е прекратено на основание чл. 

чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Посоченото постановление е било 

обжалвано. С определение № 37/27.10.2010г. ОС Смолян потвърждава 

постановлението на ОП Смолян.Това определение е обжалвано пред АС 

Пловдив.С определение на пловдивския апелативен съд №362/26.11.2010г. 

са отменени определението на ОС Смолян и постановлението на ОП 

Смолян. Дадени са указания да бъде назначена допълнителна тройна 

съдебно-медицинска експертиза.Указанията са били изпълнени. С 

постановление на наблюдаващия делото  прокурор от 09.02.2011г. 

наказателното производство отново е прекратено на основание чл.243 ал.1 

т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Посоченото постановление е било обжалвано.  

определение № 7/28.02.2011г. ОС Смолян потвърждава постановлението 

на ОП Смолян.Това определение е обжалвано пред АС Пловдив. С 

определение на пловдивския апелативен съд №116/05.04.2011г. са 

отменени определението на ОС Смолян и постановлението на ОП Смолян. 

Пловдивският апелативен съд отново дава указания да бъде назначена 

допълнителна тройна съдебно-медицинска експертиза, която да изясни 

конкретни въпроси. Указанията са били изпълнени. С постановление на 

наблюдаващия делото  прокурор Василев от 18.08.2011г. за трети път 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Посоченото постановление е било обжалвано.С 

определение № 24/04.11.2011г. ОС Смолян отменя постановлението на ОП 

Смолян,като указва на ОП Смолян да бъде назначена поредна 

допълнителна тройна съдебно-медицинска експертиза . Указанието на съда 
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е било изпълнено. С постановление на наблюдаващия делото  прокурор 

Василев от 21.04.2012г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С определение № 

369/10.05.2012г. ОС Смолян за пореден път отменя постановлението на ОП 

Смолян за прекратяване на наказателното производство с указание да бъде 

назначена поредната допълнителна тройна съдебно-медицинска 

експертиза. Указанието на съда е било изпълнено. С постановление на 

наблюдаващия делото  прокурор Василев от 11.10.2012г. за пети път 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

  ДП № 3/2011г.  по описа  на ОСлО Смолян, пр.пр.№ 1092/2010г. 

на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Даниела Ангелова на  10.01.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.248а ал.3  вр. ал.2 вр. ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия прокурор от 10.01.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.Това 

постановление е обжалвано .С постановление на Апелативна прокуратура 

Пловдив от 17.02.2012г. постановлението на ОП Смолян за прекратяване 

на наказателното производство е потвърдено като правилно и 

законосъобразно. 

 

Прави впечатление, че през проверявания период е малък процента 

на обжалваните постановления за прекратяване на наказателното 

производство, за сметка на високия процент отменени постановления 

от съда и от по-горестоящата прокуратура. 

От направената проверка по конкретни дела се установи, че по 

едно от досъдебните производства, повече от веднъж съдът е отменял 

постановленията на прокурора за прекратяване на наказателното 

производство. Отмяната на прокурорските актове от по-горестоящите 

прокуратури и от съда и връщането на делата за събиране на нови 

доказателства и извършването на действия по разследване, които са 

могли да бъдат планирани и проведени при първоначалното разследване, 

води до забавяне движението на делата. 

 

 

Извърши се проверка на случайно избрани прекратени досъдебни 

производства   за 2010г.,  2011г. и първото шестмесечие на 2012г., които не 

са били обжалвани. 

 

ДП № 70/2011г.  по описа  на ОД-МВР Смолян, пр.пр.№ 

396/2010г. по описа на ОП Смолян. Досъдебното производство е 

образувано от прокурор Недко Симов на  18.07.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.255 ал.1 т.2 пр-ие 2 от НК и по чл.255 
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ал.1 т.6 пр-ие 2 от НК.С постановление на наблюдаващия  прокурор от 

14.06.2012г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е мотивирано и е 

изготвено при изяснена фактическа обстановка. 

ДП № 171/2008г.  по описа  на ОД-МВР Смолян, пр.пр.№ 

1069/2008г. по описа на ОП Смолян. Досъдебното производство е 

образувано от прокурор Даниела Ангелова на  30.01.2009г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.255 ал.1 т.2 и т.7 от НК. С 

постановление на наблюдаващия прокурор от 24.08.2009г. наказателното 

производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. С 

постановление от 17.06.2010г. досъдебното производство е възобновено. 

На 17.12.2010г. делото отново е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от 

НПК. На 26.10.2011г., поради възникнала необходимост от извършване на 

допълнителни действия по разследването. Наказателното производство е 

възобновено от прокурор Ангелова. Повдигнато е обвинение на 

установеното лице за престъпление по чл.255 ал.3 вр.ал.1 т.2,т.6 и т.7 

вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор от 

31.08.2012г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.Това постановление е влязло в законна 

сила. 

 ДП № 71/2011г.  по описа  на РУП Чепеларе  ,пр.пр.№ 1074/2011г. 

на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано на основание 

чл.212 ал.3 от НПК на 10.06.2011г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.343 ал.1 б.”в” вр.чл.342 ал.1 от НК. С постановление 

на наблюдаващия делото  прокурор от 18.08.2011г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 

НПК. Постановлението изготвено в срок и е добре мотивирано .  

ДП № 7/2011г.  по описа  на ОСлО – ОП Смолян, пр.пр.№ 

1319/2010г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Даниела Ангелова на  10.01.2011г. срещу известен извършител 

за престъпление по чл.248а ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия прокурор от 22.07.2011г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

Постановлението е изготвено в срок и е съобразено със събраните по 

делото доказателства.  

ДП № 144/2010г.  по описа  на ОД-МВР Смолян, пр.пр.№ 

1471/2010г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Даниела Ангелова на  01.11.2010г. срещу известен извършител 

за престъпление по чл.255 ал.1 т.1, т.2пр-ие1,т.6 и т.7 вр.чл.26 ал.1 от НК.С 

постановление на наблюдаващия  прокурор от 04.08.2011г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 

НПК. Постановлението изготвено в срок и е съобразено със събраните по 

делото доказателства.  
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ДП № 169/2008г.  по описа  на РУ-МВР Девин, пр.пр.№ 645/2008г. 

на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Даниела Ангелова на  07.11.2008г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.219 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия  прокурор от 04.01.2010г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.  

 ДП № 148/2009г.  по описа  на РУ-МВР Мадан, пр.пр.№ 

639/2009г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Недко Симов на  04.08.2009г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.219 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия прокурор от 06.01.2010г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

ДП № 231/2009г.  по описа  на РУП Златоград, пр.пр.№ 

1253/2009г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Недко Симов на  15.01.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.282 ал.2 пр-ие 1 вр.ал.1 пр-ие 2 вр.чл.26 ал.1 от НК. С 

постановление на наблюдаващия прокурор от 16.09.2010г. наказателното 

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

Постановлението е добре мотивирано и е постановено при пълнота на 

доказателствата. 

ДП № 61/2009г.  по описа  на ОДП Смолян  ,пр.пр.№ 965/2009г. на 

ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Даниела Ангелова на  04.01.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.254б ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия прокурор от 15.06.2010г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. 

 ДП № 106/2009г.  по описа  на РУ-МВР Девин  ,пр.пр.№ 

397/2009г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Христо Василев на  14.10.2009г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.256 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК и по чл.255 ал.1 вр.чл.26 

ал.1 от НК/Редакция от 1997г./. С постановление на наблюдаващия 

прокурор от 04.05.2010г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е 

добре мотивирано и е постановено при напълно изяснена фактическа 

обстановка . 

ДП № 251/2010г.  по описа  на РУП Златоград, пр.пр.№ 

1548/2010г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Даниела Ангелова на  16.01.2012г. срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл.248 ал.2 пр-ие 1 вр.чл.26 ал.1 от НК.С 

постановление на наблюдаващия прокурор от 15.08.2012г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 

НПК. Постановлението е добре мотивирано и е  постановено при напълно 

изяснена фактическа обстановка. 
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ДП № СМ-ЗМ-1/2011г.  по описа  на Сектор БОП-Смолян, 

пр.пр.№ 22/2011г. на ОП Смолян. Досъдебното производство е 

образувано от прокурор Спас Динков на  24.02.2011г. срещу известен 

извършител за престъпление по чл.252 ал.1 от НК. С постановление на 

наблюдаващия  прокурор от 23.10.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. С 

постановлението за прекратяване са отменени наложените 

обезпечителни мерки.  
 

Възобновени наказателни производства през през първото 

полугодие на 2012г. няма. 

          Възобновени наказателни производства през 2011 са общо 10. От 

тях водени срещу неизвестен извършител – 8, срещу известен извършител 

– 2. 

Възобновени наказателни производства през 2010 г. са общо 6. От 

тях водени срещу неизвестен извършител – 2, срещу известен извършител 

– 4. 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните 

производства : 

Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока 

на разследване за първото полугодие на 2012г. общ брой – 50. Всички 

са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на съответната прокуратура за първото полугодие на 

2012г. общ брой – 18. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура за първото полугодие 

на 2012г. общ брой 22. Всички са уважени. 

         Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока 

на разследване за 2011г. общ брой 137. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на съответната прокуратура за 2011г.  общ брой 53. 

Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура за 2011г. общ брой 57. 

Всички са уважени. 
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Изготвени предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока 

на разследване за 2010г. общ брой 107. Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на съответната прокуратура за 2010г.  общ брой 40. 

Всички са уважени. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на по-горестоящата прокуратура за 2010г. общ брой 45. 

Всички са уважени. 

 

 

Прави впечатление, че през проверявания период всички изготвени 

предложения от разследващите органи до наблюдаващите прокурори, 

както и направените искания от наблюдаващите прокурори за 

продължаване срока на разследване са уважени. При проверката на 

конкретни досъдебни производства се установи, че исканията за 

удължаване на срока на разследване до административния ръководител 

на съответната прокуратура и до ръководителя на горестоящата 

прокуратура се  изготвят съобразно изискванията на НПК, в указания 

срок. 

 

Наказателни производства на специален надзор. 

През първото полугодие на 2012г. делата на специален надзор са 4, 

през 2011г. – 10 и през 2010г. са 9. Към момента на проверката не се 

установиха наказателни производства на специален надзор на 

производство. 

 

Изискани бяха делата на производство на всеки един прокурор. 

Към момента на проверката прокурор Симов наблюдава 6 досъдебни 

производства, прокурор Динков 4 досъдебни производства, прокурор 

Спиров 7 досъдебни производства. Наблюдаваните от прокурор Ангелова 

и прокурор Василев общо 5 досъдебни производства предстоеше да бъдат 

преразпределени на останалите прокурори.  

 

От извършената проверка на всички дела на производство се 

установи, че разследването по тях е в законоустановения или продължен 

срок. Досъдебните производства се разследват в предвидените в НПК 

срокове. Прокурорите от ОП – Смолян се произнасят в предвидения в 

процесуалния закон едномесечен срок. 
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      В ОП- Смолян се  изпълняват  методическите указания на главния 

прокурор на Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите 

действия по чл.226 НПК преди предявяване на  разследването. 

     По проверените досъдебни производства се установи и спазване 

разпоредбите на чл. 219, ал.1 от НПК, като докладите се извършват в 

законоустановените  срокове. 

         Установи се, че като правило  прокурорите сами (на компютър) 

изписват номера и датата на извеждане на постановленията в горния 

ляв ъгъл на документа. Деловодителят не полага изходящ щемпел върху 

документа (постановлението).   

 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

    

През първото полугодие на 2012г. са внесени в съда 8 обвинителни 

акта. От тях, по образувани ДП през проверявания период 2, по образувани 

ДП в предходни години 6.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 6, от 

които върнати с разпореждане на съда -2, протестирани са и протестите са 

уважени, върнати с определение на съда – 4. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 15. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -3, от тях протестирани- няма 

- Оправдателни присъди по общия ред няма 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/ - 6, от тях протестирани няма 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 1 

 

 

През 2011г. са внесени в съда 23 обвинителни акта. От тях, по 

образувани ДП през проверявания период 13, по образувани ДП в 

предходни години 10.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 6, от 

които върнати с разпореждане на съда -2, върнати с определение на съда – 

4. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 21. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -3, от тях протестирани- 

1.Резултати от протеста - неуважен 
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- Оправдателни присъди по общия ред -1,  протестирана –  резултати 

от протеста-неразгледан. 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/ - 4, от тях протестирани няма 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 6 

 

През 2010г. са внесени в съда 19 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период 8, по образувани ДП в предходни 

години 11.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 5, от 

тях върнати с разпореждане на съда -3, върнати с определение на съда - 2. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 24. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред -5, 

- Оправдателни присъди по общия ред няма 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/ - 10, от тях протестирани - 2, резултати от протеста- 1 

неразгледан и 1 неуважен. 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие - 4 

 

През целия проверяван период е запазена тенденцията на 

относително голям брой върнати от съда дела. При извършената ревизия 

от АП Пловдив през 2011г. за дейността на ОП Смолян през 2010г.е 

констатирано, че връщането на всички пет дела от съда на 

прокуратурата е правилно. 

 

В ОП Смолян са предприети мерки за подобряване работата на 

прокурорите по наблюдението на досъдебните производства. Във връзка с 

направените констатации от ревизията е издадено разпореждане от 

11.07.2011г., въз основа на което се провеждат ежемесечни работни срещи 

между прокурорите, разследващите полицаи и при необходимост вещите 

лица, както и продължават ежемесечните срещи със съдиите от 

Наказателното отделение на ОС Смолян, с оглед уеднаквяване на съдебната 

практика, с цел избягване на връщане на делата. 

Във връзка с изготвен доклад на АП Пловдив относно върнатите от 

съда дела на прокуратурата за 2011г., със Заповед № РД-04-18/17.02.2012г. 

административният ръководител на ОП Смолян е разпоредил прокурорите 

от ОП Смолян да упражняват ефективен контрол в хода на досъдебното 

производство, както и да се анализират задълбочено поставените въпроси 

на вещите лица по назначените експертизи. С тази заповед е определен и 
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ред за проверка на изготвените прокурорски актове, както следва: 

актовете на прокурор Василев да се проверяват от прокурор Симов, 

актовете на прокурор Симов да се проверяват от прокурор Динков, 

актовете на прокурор Динков да се проверяват от прокурор Ангелова, а 

актовете на прокурор Ангелова да се проверяват от прокурор Василев. 

При разговор с прокурорите от ОП Смолян се установи, че въведеният 

„нестандартен“ и извън процесуален ред за контрол на прокурорските 

актове е с цел недопускане на фактически и технически грешки при 

тяхното изготвяне, което би довело до връщането им от съда.  

 

В съотетствие с Указание № 154/28.03.2012г. на главния прокурор и с 

цел предприемане на мерки за намаляване на броя на върнатите от съда 

дела на прокуррора за доразследване и постановяване на оправдателни 

присъди, административният ръководител на ОП Смолян е издал Заповед 

№ РД-04-27/02.04.2012г., с която е създаден регистър на върнатите дела и 

оправдателните присъди, към който се водят и отделни досиета за всяко 

дело, окомплектовани с необходимите документи, становища и доклади. 

Изготвят се на всяко шестмесечие и анализи, в които се разглеждат 

причините за връщането на конкретните дела от съда на прокуратурата, 

както и причините за постановяване на оправдателните присъди, като се 

посочват и взетите мерки за преодоляване на проблемите. 

При проверка на Регистъра на върнатите от съда дела за 

доразследване се установи, че същият се води редовно. В него се описват 

подробно върнатите дела с внесени обвинителни актове, като се отразява и 

крайният изход на делото, след връщането му от съда. 

Проверен бе и Регистърът на постановените от съда оправдателни 

присъди. Води се редовно. 

В отделен класьор се подреждат анализите от районните 

прокуратури за върнатите от съда дела, изготвени за тримесечие, както и  

анализите на ОП Смолян за шестмесечия, които се изпращат на ВКП и АП. 

Проверени бяха досиетата на върнатите от съда дела през 2010, 2011 

и първото полугодие на 2012г. Установи се, че съдържат пълен набор от 

материали: обвинителен акт, присъда, мотиви, решение на съда или друг 

акт, становище на наблюдаващия прокурор, становище на 

административния ръководител, постановление на наблюдаващия  

прокурор за възлагане на отделни следствени действия, в изпълнение 

указанията на съда, последващ обвинителен акт, частен протест на 

прокурора и др. 

 

 

На случаен принцип бяха проверени прокурорски дела, като 

движението им се проследи и по Книгата за обвинителните актове: 
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ПД № 6/2010г. наблюдаващ прокурор Н.Симов; ПД № 11/2010г. 

наблюдаващ прокурор С.Динков; ПД № 5/2010г. наблюдаващ прокурор 

Д.Ангелова;  ПД № 13/2011г. наблюдаващ прокурор Сп.Динков; ПД № 

11/2011г. наблюдаващ прокурор Н.Симов;  ПД № 12/2011г. наблюдаващ 

прокурор Д.Ангелова; ПД № 8/2012г. наблюдаващ прокурор С.Динков;  

ПД № 5/2012г. наблюдаващ прокурор Н.Симов. 

 

 

Установи се, че обвинителните актове се изготвят от 

прокурорите и делата се внасят в съда в едномесечния срок след 

постъпване на делото в прокуратурата. Създадена е добра организация 

по образуването и воденето на прокурорските дела. Комплектоват се с 

всички необходими материали. Към някои от тях са приложени и преписи 

от протоколи от извършени следствени действия. Прилагат се и 

актовете на АС Пловдив и ВКС. Информационните карти за начина на 

приключване на делото се попълват. Така създадената организация сочи 

за добра подготовка на прокурорите за участието им в съдебно 

заседание.  

В Книгата за обвинителните актове движението на делото се 

отразява пълно и точно.  

 

Внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на 

досъдебното производство за 2011г. – 1. Същото е одобрено от съда. 

За 2010г. и първото полугодие на 2012г. няма внесени споразумения 

по чл. 381 от НПК. 

Беше проверено внесеното в съда споразумение през 2011г.  

 

Пр.пр. № 771/2011г. по описа на ОП Смолян /ДП № 34/2011г. по 

описа на РУП Девин/, наблюдаващ прокурор Симов. Делото е 

постъпило в ОП Смолян на 24.06.2011г. Изготвенно е споразумение между 

представителя на прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на 

04.07.2011г. е внесено в ОС Смолян.  С протоколно определение от 

11.07.2011г. по НОХД № 55/2011г. съдът е одобрил постигнатото 

споразумение. Същото е влязло в сила на 11.07.2011г.   

 

 

През проверявания период в съда са внесени две предложения по 

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

административно наказание при условията на чл.78а от НК, които са 

уважени. Същите бяха проверени: 

 

 ПД № 9/2011г., наблюдаващ прокурор Ангелова. Делото е 

постъпило в ОП Смолян на 04.07.2011г. с мнение за предаване на съд. 
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Изготвено е постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 

78а от НК срещу едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.2, във вр. с ал.1 

от НК. Делото е внесено за разглеждане в ОС Смолян на 01.08.2011г.  С 

решение № 22/08.09.2011г. по НАХД № 69/2011г.  съдът е признал 

подсъдимият за виновен за извършеното престъпление и го е освободил от 

наказателна отговорност, като му е наложил административно наказание  

„глоба”. Решението е влязло в сила на 23.09.2011г.  

ПД № 26/2012г., наблюдаващ прокурор  Василев. Делото е 

постъпило в ОП Смолян на 09.02.2012г. Изготвено е постановление с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание по чл. 78а от НК срещу едно лице за 

престъпление по чл. 319б, ал.1от НК. Делото е внесено за разглеждане в 

ОС Смолян на 05.03.2012г.  С решение № 80/22.03.2012г. по НАХД № 

26/2012г.  съдът е признал подсъдимият за виновен за извършеното 

престъпление и го е освободил от наказателна отговорност, като му е 

наложил административно наказание  „глоба”. Решението е влязло в сила 

на 07.04.2012г.  

 

Споразумението и предложенията по чл. 78а са изготвени в 

едномесечния срок от постъпване на делото в прокуратурата. Същите 

отговарят на изискванията на НПК. Към ПД-та се прилагат преписи от 

постановените съдебни актове, с отбелязване на датата на влизането 

им в сила. Попълват се формулярите за начина на приключване на делото.  

Прилагат се и протоколи за проверка на прокурорския акт, съобразно 

коментираната по-горе заповед на Окръжния прокурор. 

 

          През проверявания период е подаден един касационен протест за 

2010г.  

 

 Провери се Книгата за протестите, както и папките, в които същите се 

класират по години. Установи се, че протестите на прокурорите са 

подробни и мотивирани. В папките се прилагат и писмата, с които копие от 

протеста се изпраща на АП Пловдив, в съответствие със Заповед № 

53/05.11.2009г. на апелативния прокурор и Заповед № ОП-54/11.11.2009г. 

на окръжния прокурор. 

 

През полугодието на 2012г. прокурорите в ОП Смолян са участвали в 

79 съдебни заседания по НСН, от които по първоинстанционни дела – 38, 

по въззивни дела – 41. 

През 2011г. прокурорите в ОП Смолян са участвали в 191 съдебни 

заседания по НСН, от които по първоинстанционни дела – 73, по въззивни 

дела – 118. 



 30 

През 2010г. прокурорите в ОП Смолян са участвали в 192 съдебни 

заседания по НСН, от които по първоинстанционни дела – 62, по въззивни 

дела – 130. 

 

             

  2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През първото полугодие на 2012г. са приведени в изпълнение 4 

присъди. Неприведени присъди в срок – 2. Няма отлагания на 

изпълнението на наказанието. 

През 2011г. са приведени в изпълнение 8 присъди. Неприведени 

присъди в срок – 1. Няма отлагания на изпълнението на наказанието. 

 

През 2010г. са приведени в изпълнение 9 присъди, като неприведени 

присъди в срок отлагания на изпълнението на наказанието няма. 

 

Извърши се проверка на случаен принцип на присъдни преписки. 

Движението се проследи в Книгата за присъдите и Азбучника на 

осъдените лица: 

 

Присъдна преписка Р-3/2011г. С присъда № 1/13.01.2011г., 

постановена по НОХД № 140/2010г. по описа на ОС Смолян, влязла в 

законна сила на 29.01.2011г. на лицето е наложено наказание лишаване от 

свобода за срок от две години и три месеца. Присъдата е получена в ОП 

Смолян на 04.02.2011г. С писмо от същата дата е изпратена за изпълнение 

на Началника на затвора Пловдив. С писмо от 15.02.2011г. ОП Смолян е 

уведомена, че присъдата е получена и приведена в изпълнение. С писмо от 

същата дата ОП Смолян е уведомила ОС Смолян. 

 

Присъдна преписка Р-1/2011г. Присъдата е влязла в сила на 

28.12.2010г. / постановена е на 08.06.2010г. по НОХД № 56/2010г. на ОС 

Смолян, потвърдена с решение № 174/29.09.2010г. по ВНОХД № 

317/2010г. на АС Пловдив и с  Решение № 666/28.12.2010г. по НОХД № 

731/2010г. по описа на ВКС./ Получена за изпълнение в ОП Смолян на 

12.01.2011г. Изпратена до затвора Пловдив на 13.01.2011г. С писмо от 

21.01.2011г. ОП Смолян е уведомена, че присъдата е получена и приведена 

в изпълнение. С писмо от същата дата ОП Смолян е уведомила ОС 

Смолян. 

Книгата за изпълнение на присъдите се води много добре. 

Записванията в нея кореспондират с материалите по присъдните 

преписки. Всеки месец е проверявана  от прокурор Василев, който е 

отговарял за организацията по изпълнение на наказанията,  което 

обстоятелство е удостоверявано с подпис и дата. След получаване на 



 31 

присъдата в ОП Смолян, същата незабавно се изпраща за изпълнение. 

Своевременно прокуратурата уведомява съда за началото и края на 

изпълнението на присъдата. 

 

Извърши се проверка и на двете неприведени в срок присъди през 

2012г.: 

Присъдна преписка Р-2/2012г. С определение № 4/10.01.2012г. по 

ЧНД № 91/2011г. ОС Смолян е заменил остатъка от наложеното наказание 

на осъдения с присъда № 211/24.09.2010г. по НОХД № 324/2010г. на ОС 

Смолян от пробация на лишаване от свобода за срок от 4м. и девет дни при 

първоначален строг режим. Определението е влязло в сила на 18.01.2012г. 

Препис от определението е получен в ОП Смолян на 19.01.2012г. Препис 

от определението е изпратен с писмо от 20.01.2012г. на Началника на 

областно звено „Охрана” гр. Смолян за привеждане в изпълнение. С писмо 

от 25.01.2012г. ОП Смолян е уведомена от ОЗ Охрана Смолян, че лицето 

не е открито на посочените адреси. Същият е обявен за ОДИ. На 

25.01.2012г. препис от определението е изпратен за изпълнение по 

делегация на ОП Пловдив. С писмо от 13.02.2012г. ОП Пловдив е върнала 

преписката на ОП Смолян с неизпълнена делегация, тъй като лицето е 

напуснало адреса в гр. Пловдив. С постановление от 13.02.2012г. ОП 

Смолян е разпоредила на Директора на ОД МВР Смолян да извърши 

необходимото за усилено издирване на осъдения, като след издирването му 

да бъде задържан и доведен принудително в областно звено „Изпълнение 

на наказанията”, сектор „Арести”-гр. Смолян. 

 

Присъдна преписка Р-8/2012г. С присъда № 13/15.05.2012г. по 

НОХД № 47/2012г. ОС Смолян е осъдил подсъдимият на лишаване от 

свобода за срок от две години, като на основание чл. 25, във вр. с чл. 23 от 

НК му е определил едно общо наказание - лишаване от свобода за срок от 

две години и три месеца при първоначален строг режим. Присъдата е 

влязла в сила на 31.05.2012г. Получена е за изпълнение в ОП Смолян на 

04.06.2012г. С писмо от същата дата ОП Смолян е изискала информация от 

Началника на затвора Пловдив относно това какви по размер наказания 

лишаване от свобода по брой месеци и дни е изтърпявал при тях лицето по 

наложените му присъди. На 28.06.2012г. е изпратено напомнително писмо 

до началника на затвора Пловдив. На 11.10.2012г. е изпратено второ 

напомнително писмо. Към момента на проверката не беше получен 

отговор в ОП Смолян. Проверяващият екип изиска да бъде изпратена 

допълнително информация за предприетите от прокурата действия във 

връзка с изпълнението на тази присъда. С писмо от 06.11.2012г. прокурор 

Симов ни уведомява, че на 01.11.2012г. в ОП Смолян е получен отговор от 

Началника на Затвора Пловдив, от който е видно, че тази присъда не 

следва да се привежда в изпълнение, тъй като от наказанието по нея 
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изцяло се приспада изтърпяното наказание в размер на две години и три 

месеца по други присъди. Поради това обстоятелство преписката по 

изпълнение на наказанието е приключена с резолюция. 

 

Беше проверена и Книгата за задържаните лица, за която при 

предходната проверка беше констатирано, че не се води достатъчно 

добре и липсват някои съществени записвания. В изпълнение на дадената 

препоръка административният ръководител е издал Заповед № РД-04-

08/29.01.2010г. При настоящата проверка се установи, че препоръката е 

изпълнена и всички пропуски при воденето на Книгата са отстранени 

 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2010г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е 

общо 21, предявени са 3 граждански иска от прокурор. 

  

  

    

 4. Състояние и организация на дейността по административно-

съдебния надзор и по надзора за законност. 

 

    Брой административни дела с участие на прокурор през през първото 

полугодие на 2012г. – 148, през 2011г. – 288, през 2010г. – 270.   

 

 Провери се Книгата за административни дела. Установи се, че 

същата се води редовно и съдържа в цялост необходимата информация.       

     

    През проверявания период прокурорите от ОП Смолян и Районните 

прокуратури са изпълнявали стриктно задълженията си по надзора за 

законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите. През 

годината прокурорите са осъществявали постоянен надзор за законност 

върху дейността и актовете на редица административни органи в региона. 

Всички проверки са извършени срочно и качествено, като прокурорите са 

изпълнили своевременно заложените планови задачи, както и указанията и 

разпорежданията на горестоящите прокуратури. Изпълнява се указание   

И-29/2008 г. на ВАП за упражняване на текущ надзор на 

административната дейност на Областния управител, кметове на общини, 

общински съвети и администрации. Създадена е  организация по 

въвеждане в действие на Методиката за взаимодействие на Прокуратурата 

с контролните органи при противодействие на закононарушенията и 

престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите. 
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Въз основа на  извършената проверка се налагат следните 

изводи и препоръки: 

   ИЗВОДИ: 

  

          Всички дадени препоръки от ИВСС при предходната планова 

проверка през 2009г., са изпълнени. 

 Намаленият състав на прокурорите води до затрудняване на 

дейността на прокуратурата. 

          Деловодните книги и регистри  в ОП Смолян са водени редовно и 

съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България и 

съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Записите в 

тях са извършвани редовно и правилно. 

 Администрирането на ОП Смолян е на добро ниво. Своевременно 

издаваните заповеди и разпореждания на административния 

ръководител са довели до подобряване организацията на работата, 

както в ОП, така и в районните прокуратури от съдебния район. 

Извършените от ОП Смолян годишни ревизии, контролни и тематични 

проверки са обстойни и задълбочени, а в издадените актове се посочват 

конкретни пропуски в работата на районните прокуратури, както и 

мерки за преодоляването им.  

Изходящият номер и дата на прокурорските актове се поставят 

от прокурора, което е в нарушение на чл. 39, ал.2 от Инструкцията за 

деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на 

Република България. 

         Проверката установи, че работата по преписките на прокурорите 

при ОП Смолян се осъществява съобразно Указание № 281/08.12.2006г. на 

Главния прокурор на РБългария /отм./ и действащата към момента 

ИППП. Спазват се указаните в съответните постановления на 

прокурора срокове за извършване на проверките, както и се изпълняват 

дадените указания. Произнасянията на прокурора, след постъпване на 

преписката в прокуратурата, са в установения срок, постановленията са 

мотивирани. В случаите на отмяна от по-горестоящата прокуратура се 

изпълняват своевременно дадените указания.  

         През проверявания период няма  досъдебни производства, които да са 

приключили извън законовия срок.  

         От направената проверка по конкретни дела се установи, че има 

досъдебни производства, по които повече от веднъж съдът е отменял 

постановленията на прокурора за прекратяване на наказателното 

производство. Отмяната на прокурорските актове от по-горестоящите 

прокуратури и от съда и връщането на делата за събиране на нови 



 34 

доказателства и извършването на действия по разследване, които са 

могли да бъдат планирани и проведени при първоначалното разследване, 

води до забавяне движението на делата. 

          Спазват се методическите указания на главния прокурор на 

Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите действия по 

чл.226 НПК преди предявяване на  разследването.При проверените 

досъдебни производства се установи и спазване разпоредбите на чл. 219, 

ал.1 от НПК . 

Обвинителните актове, споразуменията за решаване на делото в 

досъдебно производство и постановленията с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл. 78а се изготвят в законоустановения 

срок след получаване на делото в прокуратурата и отговарят на 

изискванията на НПК. Създадена е добра организация по образуването и 

воденето на прокурорските дела, което сочи за добра подготовка на 

прокурорите за участието им в съдебно заседание.   

Организацията по изпълнение на наказанията е на много добро 

ниво.  

 

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

необходимо да даде следните 

 

   ПРЕПОРЪКИ: 

 

1.Датата на деловодна обработка върху прокурорския акт или 

друг изходящ документ да се поставя от служител в деловодството в 

деня на представяне на документа за регистриране, съгласно 

разпоредбата на чл.39(2) от Инструкция за деловодната дейност и 

документооборота в Прокуратурата на Република България. 

         2.Наблюдаващите прокурори от ОП Смолян да прекратяват 

наказателното производство само след извършване на всички 

необходими процесуално-следствени действия и след задълбочено и 

пълно изясняване на фактическата обстановка по делото.  
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ЧАСТ ВТОРА 

 

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

СМОЛЯН 

 

 

       І. Проверка по организацията  на административната дейност на 

Окръжен следствен отдел към ОП Смолян, на основание чл.54, ал.1, 

т.1 и т.2 ЗСВ 

 

        През първото полугодие на 2012 г. в Окръжен следствен отдел към 

ОП Смолян са работили 3 следователи и  4 съдебни служители. Има една 

незаета щатна бройка за следовател. 

        ОСлО при ОП Смолян е настанен в сградата на ОД на МВР Смолян.  

Условията за работа са добри.  

В ОСлО е въведен случайният принцип  за електронно разпределяне 

на преписките и досъдебните производства, съобразно поредността на 

постъпването им. Разпределението се извършва посредством програмния 

продукт „Law Choice”. Със Заповед № РД-04-64/27.09.2010г. на 

административния ръководител на ОП Смолян, считано от 01.10.2010г. са 

определени 3 групи, следователи в тях и процента им на натовареност :  

1.Досъдебни производства 

2.Следствени поръчки 

3.Спрени досъдебни производства 

 

         Всички следователи участват във всяка една от групите със 100% 

натовареност. 

         Случайното разпределение на делата се извършва в ОП Смолян, като 

екземпляр от протокола за избор на разследващ следовател се прилага към 

делото 

 

 Съгласно предоставената справка в ОСлО Смолян се водят следните 

книги, регистри и дневници:  

- Регистър за следствените дела 

- Регистър за възобновени досъдебни производства 

- Азбучник на обвиняемите лица 

- Регистър за завеждане на молби за издаване на служебни бележки 

- Регистър за следствените поръчки 

- Регистър за възложените досъдебни производства 

- Дневник за ВД 
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 Създадени са и работни папки за всеки един следовател, в които се 

отразяват ежедневно движението на делата по прокуратури. Съхраняват се 

и съпроводителните писма, с които досъдебните производства се 

изпращат на съответната прокуратура.  

 

При проверка на Регистъра за следствените поръчки се установи, 

че 2010г. са възложени 116 следствени поръчки, за 2011г. – 56, а за 

полугодието на 2012г.-46. Следствените поръчки се изпълняват в рамките 

на до 10 дни. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят много добре, съдържат 

в цялост нужната информация, което спомага и за по-добра организация 

на следователската дейност. 

 

Веществените доказателства по досъдебните производства се 

съхраняват в специално обособено помещение. За тяхното съхранение 

отговаря домакинът на службата. Със заповед ОП № 38/18.09.2009 г. на 

окръжния прокурор на ОП Смолян са утвърдени вътрешни правила за 

съхранение, движение, проверка и унищожаване на веществените 

доказателства, съобразени с новия Правилник за организацията и 

дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/. Веществените доказателства се приемат по опис от 

домакина, който ги завежда  на отчет в специален регистър и дневник за 

веществените доказателства. Връщането им си извършва с приемо- 

предавателни протоколи, които се съхраняват в отделна папка.  

   

Описването, съхраняването, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършва в пълно съответствие с 

ПОДАПРБ. 

 

    ІІ. Проверка на организация по образуването, движението и 

приключването на досъдебните производства 

 

През първото полугодие на 2012 г. е извършено разследване по 19 

досъдебни производства, от които 10 образувани през периода, 5 останали 

на производство от предходни години и 4  възобновени. 

18 от делата са водени срещу известен извършител. Разследването по 

всички тях е в двумесечния срок. Разследвани дела извън срок – няма. 

През първото полугодие на 2012 г. е приключило разследването по 15 

досъдебни производства, от които по 13 то е приключило в двумесечния 

срок, а по 2  срокът за разследване е бил продължаван.  

През първото полугодие на 2012г. няма върнато дела от 

прокуратурата на основание чл. 242, ал.2 от НПК, 6 от делата са 
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приключили с мнение за съд, 4 с мнение за прекратяване и 5 с мнение за 

спиране на наказателното производство. Няма приключили дела на 

специален надзор или специален отчет, както и дела с голям обществен 

интерес. 

 

През 2011г. е извършено разследване по 37 досъдебни производства, 

от които 29 образувани през периода, 4 останали на производство от 

предходни години и 4  възобновени. 

 Делата срещу известен извършител са 31. Разследването по делата е 

извършвано преимуществено в двумесечния срок – 35, в продължен от 

административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок – 2, а в 

продължен срок от административния ръководител на по- горестоящата 

прокуратура - няма. Разследвани дела извън срок - няма. 

През 2011г. е приключило разследването по 23 досъдебни 

производства, от които по 10 то е приключило в двумесечния срок, а по 13  

срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2011г. няма върнато дела от прокуратурата на основание чл. 

242, ал.2 от НПК, 9 от делата са приключили с мнение за съд, 10 с мнение 

за прекратяване и 4 с мнение за спиране на наказателното производство. 

Общо 7 приключилите дела на специален надзор или специален отчет, 

няма приключено дело с голям обществен интерес. 

 

         През 2010 г. е извършено разследване по 30 досъдебни производства, 

от които 13 образувани през периода, 14 останали на производство от 

предходни години и 3  възобновени. 

 Делата срещу известен извършител са 23. Разследването по делата е 

извършвано преимуществено в двумесечния срок – 27 , а в продължен от 

административния ръководител на наблюдаващия прокурор срок – 3 а в 

продължен срок от административния ръководител на по- горестоящата 

прокуратура - няма. Разследвани дела извън срок – няма. 

През 2010 г. е приключило разследването по 16 досъдебни 

производства, от които по 5 то е приключило в двумесечния срок, а по 11  

срокът за разследване е бил продължаван.  

През 2010г. няма върнати дела от прокуратурата на основание чл. 

242, ал.2 от НПК, 5 от делата са приключили с мнение за съд, 8 с мнение 

за прекратяване и 3 с мнение за спиране на наказателното производство. 

Няма приключили дела на специален надзор или специален отчет, както и 

дела с голям обществен интерес. 

 

От горната статистика се установява, че средната натовареност 

на следовател при ОСлО Смолян за проверявания период е както следва: 

за първото шестмесечие на 2012г. е 9.5, за 2011г. е 12.33 , а за 2010г. е 10 

досъдебни производства. 
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През първото полугодие на 2012г. в ОСлО Смолян спрените 

наказателни производства са били 10 срещу известен извършител и 80 

срещу неизвестен извършител.  

През 2011г. в ОСлО Смолян спрените наказателни производства са 

били 10 срещу известен извършител и 78 срещу неизвестен извършител.  

През 2010г. в ОСлО Смолян спрените наказателни производства са 

били 7 срещу известен извършител и 73 срещу неизвестен извършител.  

 

Разследваните от следовател спрени досъдебни производства срещу 

известен извършител  се намират при съответния наблюдаващ прокурор 

по делото и са разпределени на следователите, които организират и следят 

за системното извършване на дейността за установяване и издирване на 

лицата, обявени за ОДИ. На всяко тримесечие информират 

наблюдаващите прокурори за резултатите от издирването.  

Спрените досъдебни производства срещу неизвестен извършител се 

намират в Полицията по района на образуване на ДП за извършване 

действия по издирването на извършителите. По тях са изготвяни планове 

от разследващия следовател и оперативния работник, които са утвърдени 

от наблюдаващия прокурор. В съответствие със Заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г. на  главния прокурор, оперативните служби информират 

наблюдаващия прокурор и следователите за всички ОИМ и резултатите от 

тях. По всички спрени ДП има създадени досиета, които периодично се 

актуализират, съобразно постъпилата информация от оперативните 

служби. 

 

При проверката беше изискана и предоставена справка за делата на 

производство на всеки един следовател към 28.09.2012г. Установи се , че  

следовател Василев наблюдава 3  досъдебни производства; следовател 

Беширов наблюдава 2 досъдебни производства, а следовател Гачева 

наблюдава 5 досъдебни производства. 

 

 Бяха изискани всички дела на производство, които към момента на 

проверката се намираха при следователите: 

 

Следствено дело № 9/2012г. по описа на ОСлО Смолян, пр. 

пр.631/2011г. по описа на РП Златоград, следовател Кирил Василев. 

Досъдебното производство е образувано на 22.05.2012г. от РП Златоград, 

като с постановление от 28.05.2012г. на ОП Смолян разследването е 

възложено на ОслО при ОП Смолян. Делото е образувано и се води срещу 

известен извършител за престъпление по чл.220 ал.1 от НК. Срокът за 

провеждане на разследването е удължен от административния ръководител 

на РП Златоград до 23.11.2012г. До момента на проверката са извършени 
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множество процесуално-следствени действия за разкриване на обективната 

истина. Приложен е следствено – календарен план за предстоящите 

действия. 

 

Следствено дело № 6/2012г. по описа на ОСлО Смолян, пр. 

пр.89/2012г. по описа на ОП  Смолян, следовател Кирил Василев. 

Досъдебното производство е образувано на 02.05.2012г. от ОП Смолян  и 

се води срещу известен извършител за престъпление по чл.248а, ал.2 

вр.ал.1 от НК. Срокът за провеждане на разследването е удължен  до 

03.11.2012г. До момента на проверката са извършени множество 

процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина. 

Приложен е следствено – календарен план за предстоящите действия. 

 

Следствено дело № 20/2011г. по описа на ОСлО Смолян, пр. 

пр.532/2011г. по описа на РП Чепеларе, следовател Румяна Гачева. 

Досъдебното производство е образувано на 19.12.2011г. от РП Чепеларе, 

като с постановление от 21.12.2011г. на ОП Смолян разследването е 

възложено на ОслО при ОП Смолян. Делото е образувано срещу   

неизвестен извършител, за престъпление по чл.209 ал.1 от НК. В хода на 

разследване извършителят е установен и му е повдигнато обвинение за 

извършено престъпление по чл.211 пр-ие 3, вр.чл.209 ал.1 б.А и б.Б от НК. 

Срокът за провеждане на разследването е удължен от ОП Смолян до 

20.10.2012г. До момента на проверката са извършени множество 

процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина. 

Приложен е следствено –календарен план за предстоящите действия. 

 

Следствено дело № 5/2012г. по описа на ОСлО Смолян, пр. 

пр.639/2012г. по описа на ОП Смолян, следовател Румяна Гачева. 
Досъдебното производство е образувано на 02.05.2012г. от ОП Смолян 

срещу   известен извършител за престъпление по чл.248а ал.2 вр.ал.1 

вр.чл.26 ал.1 от НК. Срокът за провеждане на разследването е удължен до 

03.11.2012г. До момента на проверката са проведени множество 

процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина . 

 

Следствено дело № 90/2011г. по описа на ОСлО Смолян, пр. 

пр.1067/2011г. по описа на РП Смолян, следовател Румяна Гачева. 

Досъдебното производство е образувано на 26.10.2011г. от РП Смолян 

срещу   неизвестен извършител за престъпление по чл.309 ал.1 от НК, като 

с постановление на ОП Смолян от 25.01.2012г. разследването е възложено 

на ОслО-ОП Смолян. Срокът за провеждане на разследването е удължен до 

27.10.2012г. До момента на проверката са проведени множество 

процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина. 

 



 40 

Установи се, че по всички проверени дела, разследването е в 

законоустановения и продължен срок. До момента на проверката са 

извършени множество процесуално-следствени действия, както и са 

изготвени следствено-календарни планове за предстоящите действия за 

разкриване на обективната истина. 

 

 

 ИЗВОДИ: 
 

Книгите, регистрите и дневниците се водят много добре, 

съдържат в цялост нужната информация, което от една страна 

улеснява съдебните служители при подаване на информация до други 

органи на съдебната власт, а от друга страна   спомага  за по-добра 

организация на следователската дейност. 

Описването, съхраняването, връщането и унищожаването на 

веществените доказателства се извършва в съответствие с действащия 

към момента ПОДАПРБ. 

По всички проверени дела на производство, разследването е в 

законоустановения и продължен срок. Към момента на проверката са 

извършени необходимите процесуално-следствени действия по 

разследването, като съгласувано с наблюдаващия прокурор са планарни  

предстоящи такива за разкриване на обективната истина. 

 

 

  Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Окръжна прокуратура Смолян за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

Екземпляр от Акт да се изпрати на завеждащия следствен отдел при 

ОП Смолян. 

 

 Административният ръководител да запознае прокурорите и 

следователите от ОП Смолян с резултатите от извършената планова 

проверка.  

 

На основание чл.58,ал.3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен 

срок от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, 

могат да бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на 

ОП 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 

двумесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за резултата от тях. 
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          Актът да се изпрати на електронен носител  на Висшия съдебен 

съвет, за сведение. 

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на и.ф. главния прокурор на 

Република България и директор на НСлС, за сведение.   

 

Екземпляр от Акта да се изпрати на административния ръководител 

на Апелативна прокуратура – Пловдив, за сведение  

                     

             

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

            1.Заповед № ПП-01-97/17.10.2012г. на главния инспектор на ИВСС; 

            2.Доклади, справки, извадки от регистри, копия от заповеди, 

прокурорски актове и др. материали, предмет на анализ в Акта за 

резултати. 

 

 

           ИНСПЕКТОР:   

   

                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 


