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

програма на Инспектората към ВСС за 2012 г. и Заповед № ПП-01-

79/21.09.2012г. 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, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика.  

Предходната комплексна планова проверка на Районна прокуратура – 

гр.Девин е извършена от Инспектората към ВСС през  2009г. Настоящата 

проверка обхваща периода  от  2010г. до първото полугодие на  2012г.,  

включително. Нейната допълнителна цел е непосредствено да бъде 

установено изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС в Акт за 

резултати от планова проверка, изготвен въз основа на заповед № 

294/29.10.2009г. на главния инспектор на ИВСС. 

         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 Районна прокуратура – гр.Девин за  

2010г., 2011г. и на анализа за първото шестмесечие за 2012г., на 

предоставените от РП-Девин  4 бр. справки за проверявания период относно: 

организацията на административната дейност на прокуратурата /справка №1/, 

организацията на образуването и движението на преписките /справка № 2/, 

организацията на образуването и движението на досъдебните, бързи и 

незабавни производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор 

/справка № 4/. Справките съдържат информация за основните показатели, по 

които се извърши проверката. 

 

КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

         1.Щатна осигуреност през проверявания период 
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 Общият  брой на  прокурорите,  работещи  в  РП-Девин  по щат  е  - 2 бр. 

През проверявания период са работили двама прокурори и няма незаети 

щатни бройки за прокурори. 

            Общ брой служители  в Районна прокуратура - Девин  през първото 

полугодие на 2012 година е  3,5 бр., които са  разпределени по длъжности  

както следва: 

-  Адм. Секретар  -         1 бр.    / изпълняващ  и  функциите на счетоводител 

– касиер, натоварен по длъжностна характеристика/ 

-    Съдебен  секретар   -          1 бр. 

-    Съдебен деловодител  -     1 бр. 

- Призовкар                  -    0,5 бр.   / същият се използва и за чистач, натоварен 

по длъжностна характеристика/ 

 

 2.Книги, регистри и дневници, водени в прокуратурата: 

 

-  Входящ дневник 

-  Изходящ дневник 

-  Описна книга на ДП 

-  Азбучник на лицата,срещу които е образувано ДП 

-  Описна книга на обвинителните актове 

-  Азбучник на лицата,срещу които е внесен обвинителен акт 

-  Описна книга на споразуменията 

-  Описна книга  по чл.  78А НК 

-  Книга за присъдите 

-  Азбучник за осъдените лица /към книгата за присъдите/ 

-  Книга за веществените доказателства 

-  Разносна книга  

-  Книга  на преписките с възложени от прокурора предварителни 

проверки на органите на МВР 

                -  Описна книга за предявени от прокурора граждански искове     

                -   Книга за участие на прокурорите в  граждански дела     

                -   Книга за участие на прокурорите в НОХД                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                -  Дневник на веществените доказателства когато разследването се   

                    извършва от прокурор 

                   -  Книга на спрените ДП срещу Н.И. 

                   -  Книга на спрените ДП срещу И.И. 

                   -  Книга за принудително настаняване на лечение 

                   -  Книга за задържаните лица 

                   - Описна книга на преписки и дела срещу малолетни и   
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                      непълнолетни  

                   -  Регистър по чл. 183,ал.3 от НК и чл. 182,ал.2 от НК. 

                   -  Описна книга  по чл. 218б от НК и чл. 323,ал.3 от НК. 

                   -  Книга за подадени протести 

                   -  Описна книга на върнатите дела  

                   -  Описна книга на обжалваните преписки и досъдебни  

                       производства 

                   -  Дневник за регистриране на паралелни НП и  

                      преписки на основание чл. 4, чл.37 и чл. 480 от НК 

  -  Описна книга на взетите мерки за обезпечаване на глобата,  

     конфискацията и отнемане на вещи в полза на държавата по реда  

     на чл. 72 от НПК 

                 -   Азбучник на постъпилите молби от граждани  в РП  

                 -  Регистър за дисциплинарните производства и предприетите по  

                    чл. 327 от ЗСВ мерки срещу магистрати. 

-  Книга за извършено претърсване, обиск и изземване 

                  -  Регистър за взетите на специален надзор преписки и досъдебни   

                     производства с/у служители на МВР,ДАНС, ГД „Охрана „ .  

                 -  Дневник съгл. чл.6 от Инструкция № 2 за  две и повече   

                     производства  образувани  и водени  с/у едно и също лице .  

 -  Регистър на постановените оправдателни  присъди и върнати от   

     съда дела. 

-  Книга за ревизионните актове;  

-  Книга за извънреден труд 

-  Касова книга 

-  Главна книга 

 

         „Регистърът на постановените оправдателни присъди  и върнатите от 

съда дела” е въведен в РП-Девин със заповед № РД-04-05/11.04.2012г. на  

административния ръководител – районен прокурор Е.Сариев, във връзка с 

Указание № 154/28.03.2012г. на главния прокурор на Република България за 

подобряване организацията на работа в Прокуратурата на България с цел 

намаляване на върнатите от съда дела за доразследване и на оправдателните 

присъди. 

         Със заповед № РД-04-03/01.03.2012г. на  административния ръководител 

– районен прокурор Е.Сариев, в изпълнение на заповед № 525/22.02.2012г. на 

главния прокурор на Република България, касаеща подобряване на дейността 

на Прокуратурата чрез ефективно използване на „Електронен регистър за 

срочността на разследването, произнасянето от прокурорите и задържането 

под стража”, е наредено  редовно (не по-рядко от един път седмично) да се 
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извършва проверка на посочения електронен регистър относно данните за 

РП-Девин. С данните от регистъра, касаещи РП-Девин следва да се 

запознават и съответните наблюдаващи прокурори. С цитираната заповед са 

въведени редица мерки във връзка с изпълнение на нормативните изисквания 

относно разследването и спазването на срочността.  

         Воденето на книгите и дневниците  бе проверено в хода на  проверката 

по отделните видове надзори. 

         Книгите, регистрите и дневниците, които се водят В РП-Девин, 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ 

и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Същите се 

водят редовно и записите в тях са коректни. 

 

         3.Информационно обслужване, статистика и анализ: 

            

           Информационни технологии: 

         В Районна прокуратура гр.Девин е осигурена  необходимата компютърна 

техника за прокурорите и съдебните служители. Прокурорите ползват в 

работата си правно – информационната програма АПИС и  СИЕЛА. Районна 

прокуратура Девин работи с два софтуерни продукта - УИС и „Law Choice”. 

Счетоводният продукт е    „Конто”. 

         Организация   на   дейността   по   водене   на   статистиката съгласно 

указанията на ВКП. 

          Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в Районна 

прокуратура Девин се осъществява, съгласно Указание № 301/07 г. Указание 

№ 283/30.10.2008г. на главния прокурор на Република България, касаещо 

организацията, сроковете и начина на изготвяне на статистическите справки. 

Във връзка с указанията на ВКП по водене на статистиката, 

административният ръководител е издал заповеди, с които е организирал 

дейността в РП Девин .  В  заповедите  са определени  служители, които да 

отговарят за изготвянето на статистическите данни.         

        Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, шестмесечни 

отчени, съвещания, анализи и др./. 

        Аналитичната дейност на Районна прокуратура гр. Девин  се изразява в 

изготвянето на годишни, шестмесечни, тримесечни  и месечни отчети, които 

са съпроводени с аналитични доклади, съдържащи обобщени данни, 

резултати, изводи, проблемни приоритети и предложения. Изготвя се и 

годишен отчетен  доклад за дейността на прокуратурата и разследващите 

органи. След изготвяне на докладите, в ОП Смолян се провеждат отчетни 

събрания, на които присъстват и прокурорите от РП Девин. 
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         4.Случаен принцип на разпределение на делата. 

        Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на случаен принцип 

чрез програмния продукт „Law Choice”.  

        На основание заповед РД № 24/11.10.07 г. на районния прокурор при РП 

Девин, в съответствие със заповед № ЛС-6185/12.09.07 г. на главния 

прокурор и заповед № ЛС-6310/02.10.07 г. на заместник-главния прокурор, в 

РП Девин е въведен за работа софтуерния продукт „Law Choice” и е 

регламентиран реда, по който да бъдат разпределяни преписките и делата 

между прокурорите в РП Девин, при спазване на случайния принцип. Поради 

продължителното отсъствие на прокурор Дамянова, през втората половина на 

2008 г. и първото полугодие на 2009 г. по тази програма не е работено, тъй 

като в РП Девин през този период, целият доклад е решаван  от  един  

прокурор – райнният прокурор Е.Сариев.   Със заповед № 1/04.01.2010г., след 

завръщане от отпуск по майчинство на прокурор Дамянова е възстановено  

разпределянето на преписките и делата на случаен принцип.  Със заповед № 

РД-04-№ 9/03.09.2012г. на и.ф.административния ръководител – районен 

прокурор Мария Дамянова, е изменена  заповед № 1/04.01.2010г. поради 

напускане на прокурор Е.Сариев и командироване на прокурор Здравко 

Делиев от РП-Смолян за времето от 01.09.2012г. до 31.12.2012г. Преписките и 

делата от всички групи следва да се разпределят на и.ф. районен прокурор 

Мария Дамянова при  натовареност 50 % и на прокурор  Здравко Делиев при 

натовареност 50 %. Началният брой преписки, въведен в програмата за всеки 

от двамата прокурори, следва да съответства на общия брой преписки, 

досъдебни и съдебни производства, наблюдавани от прокурорите. 

Преписките, които не са пряко свързани с прокурорската дейност по 

същество, остават извън разпределението на програмата „Law Choice”.  Към 

наблюдателните преписки се прилагат копия от протоколите за  

разпределение по електронен път на принципа на случайността.  Копия от 

тези протоколи се класират и в отделна папка.  

    

           При проверката не бяха установени отклонения от случайния принцип 

на разпределение на преписките и делата. Спазва се заповед № 

36/09.01.2012г. на главния прокурор на Република България. 

 

          5.Наложени наказания    
          През  проверявания период  в  Районна  прокуратура гр. Девин  няма 

наложени дисциплинарни наказания. 

 

           6.Организация на дейността по описване и съхраняване на 
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веществени доказателства. 

          Със заповед на административния  ръководител е  определен служител, 

който да отговаря за получаването, предаването и съхраняването на 

веществените доказателства по досъдебните производства.  

          Като цяло, дейността по описване, съхранение и разпореждане  с   

веществените доказателства е съобразена  с  изискванията на ПОДАПРБ. 

         Не е създадена организация за спазване разпоредбата на чл.110,ал.5 от 

НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, обслужваща 

държавния бюджет, или в  Българската народна банка.  

        При проверката се установи, че в РП-Девин не се извършва годишна 

инвентаризация на веществените доказателства, съгласно чл.105 от 

ПОДАПРБ.  

 

7.Заповеди и разпореждания  на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата: 

          През първото полугодие на 2012г. 

          - по указание на главния прокурор -  5  

          - по собствена преценка – няма 

          През 2011г. 

          - по указание на главния прокурор – 13 

          - по собствена преценка - 3 

          През 2010г. 

          - по указание на главния прокурор – 10 

          - по собствена преценка – няма 

         Бяха проверени всички заповеди и разпореждания на административния 

ръководител на РП-Девин по организация на дейността на прокуратурата за 

проверявания период от време. Прокурорите и  съдебните служители в РП-

Девин  се запознават  с тях срещу подпис. Административният ръководител 

осъществява контрол върху изпълнението им. 
 

          8.Извършени проверки  

          Извършените проверки през проверявания  период в РП - Девин са по 

указания и разпореждания на Окръжна прокуратура - Смолян, по 

разпореждане на други органи на съдебна власт. Няма извършени проверки по 

инициатива на административния ръководител. 

         През м. юни  2012г. е  извършена  проверка за дейността на РП - Девин   

по предварителните проверки, включително и законосъобразността и  

обосноваността на  необжалваните откази за образуване на досъдебно 
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производство,  резолюциите за прекратяване на преписки поради липса на 

данни за извършено престъпление или изпращането им по компетентност.            
   

         Административната дейност на РП-Девин  е на добро ниво. Районният 

прокурор осъществява контрол върху дейността на прокурорите и 

служителите. Деловодните книги и регистри се водят 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 се извършват 

редовно и правилно.  

 

         ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

       Общият брой на преписките в Районна прокуратура - гр.Девин през 

2011г. е 295бр., като през 2010г. е бил 362бр., а през първото полугодие на 

2012г. – 124бр.  

        През 2011г. са решени  общо 288 бр. преписки, през 2010г. – 290бр., а 

през първото полугодие на 2012г. – 121 бр. 

През 2011г. се наблюдава намаление на преписките със 18,51% спрямо 

2010г. 

Общо решените преписки през 2011г. от прокурорите са – 288бр. 

Постановени са 113бр. откази за образуване на досъдебни производства. 

Образувани са 55бр. досъдебни производства по преписки, и 20бр. са 

изпратени по компетентност, от които 18бр. са изпратени на друга 

прокуратура и 2бр. са изпратени на административни органи. 

В края на на 2011г. са останали нерешени при прокурор 7бр. преписки - в 

едномесечен срок. За сравнение, общо решените преписки през 2010г. от 

прокурорите са били  290бр. Постановени са били 186бр. откази за образуване 

на досъдебни производства, образувани са 65бр. досъдебни производства по 

преписки и 39бр. са били изпратени по компетентност. Останали нерешени в 

края на 2010г. са бил общо 72бр. преписки, от които не върнати от МВР – 

30бр.,  при прокурорите са били останали за решаване 42бр.  

През 2011г. се наблюдава намаление на образуваните досъдебни 

производства спрямо предходните две години.  

Като цяло, е налице  тенденция за по-качествено и пълно провеждане на 

възложените от прокурорите предварителните проверки,  а също така е 

налице и по-добра преценка на случаите, при които  следва да се образува 

досъдебно производство. Констатира се интензивно сътрудничество в 
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дейността по преписките от следствия надзор между прокурорите от Районна 

прокуратура гр.Девин и служителите на РУ“Полиция“ - гр.Девин. 

Отменените от по-горестоящите прокуратури постановления, съдържащи 

откази да се образува досъдебно производство: през 2011г. са 7бр.,  през 

2010г. -  6 бр., а през първото полугодие на 2012г. – 0.  

         През първото шестмесечие на 2012г. прокурорите при Районна 

прокуратура гр.Девин са работили по  124 бр.преписки, като 102 бр. от тях са 

новообразувани. 

          Общо решените преписки през първото полугодие на 2012г. от 

прокурорите са 121бр. Постановени са 16 бр. откази за образуване на досъдебни 

производства. Образувани са 24 бр. досъдебни производства по преписки, по 

реда на чл.212, ал.1 от НПК, 4 бр. са изпратени по компетентност.       

         Всички преписки през първото полугодие на 2012г. са решени в 

едномесечния срок от прокурора и не е допуснато просрочване, като през 

същия период за 2011г., също не е имало просрочени от прокурорите 

преписки. Видно е, че прокурорите решават преписките си в срок и не се 

допуска просрочване. 

Броят на нерешените преписки от прокурор през първото шестмесечие 

на 2012г. е 3, всички в срок, като броят на нерешените преписки за периода 

на 2011г. е бил 2, а през 2010г. е бил 7.   

          През първото полугодие  на 2012г.  са водени преписки на специален 

надзор, съгласно Заповед на АП № 49/21.10.2009г., срещу служители на МВР, 

ДАНС, ГД”Охрана” и ГДИН. Общият им брой е 6, всички срещу служители 

на МВР /по чл.387 от НК, или чл.288 от НК/.  От тях 2 преписки са 

приключени с връщане за допълване на сигнала, а 4  са приключили по реда  

на чл.9, ал.3, т.1 вр.чл.4,т.2 от ИППП. 

Налага се изводът, че броят на преписките, заведени и решени от 

прокурорите в Районна прокуратура - Девин през първото полугодие на 

2012г. е намалял в сравнение с предходната 2011 година. Причината за това 

обстоятелство е приетата Инструкция № И-89/10.03.2011г.за провеждане на 

предварителни проверки. В края на м.юни 2012г. е извършена проверка от 

прокурорите на всички преписки, изпратени от РП - Девин за проверка на 

РУП-Девин, които са общо 42 бр., като е констатирано, че същите са 

правилно прекратени. 

          

         На случаен принцип бяха проверени:  

 

         Пр.№ 686/2009г. по описа на РП-Девин, наблюдаващ прокурор Сариев. 

Спазени са сроковете за извършване на предварителната проверка.  

Постановението за отказ е мотивирано. Същото е съобщено на страните. 
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Жалбата е администрирана своевременно. АП-Пловдив е потвърдила 

постановлението на ОП-Смолян, с което е потвърдено постановлението на 

РП-Девин. 

         Пр.№ 365/2010г. по описа на РП-Девин, наблюдаващ прокурор Мария 

Дамянова. Постановлението за отказ е потвърдено от ОП - Смолян. Спазени 

са сроковете за извършване на предварителната проверка.  Постановението за 

отказ е мотивирано. Същото е съобщено на страните. Жалбата е 

администрирана своевременно. 

         Пр.№ 376/2010г. по описа на РП-Девин, наблюдаващ прокурор Мария 

Дамянова; Пр.№ 645/2009г. по описа на РП-Девня, наблюдаващ прокурор 

Мария Дамянова; Пр.№ 127/2010г., Мария Дамянова. Пр.№ 92/2010г., Мария 

Дамянова 

         Пр.пр. 749/2011г. по описа на РП Девин, наблюдаващ прокурор Сариев. 

Преписката е образувана  по постъпила на 13.12.2011г. в РП - Девин жалба, 

която на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С 

резолюция от 14.12.2011г. преписката е върната на жалбоподателите на 

основание чл. 3 от ИППП. На 16.12.2011г. в РП - Девин е постъпило 

допълнение към жалбата. С постановление от 10.01.2012г. е отказано 

образуване на досъдебно производство. На 06.02.2012г. е постъпила жалба 

срещу постановлението, която на същата дата, заедно с преписката е 

изпратена по компетентност на ОП - Смолян. С постановление от 15.02.2012г. 

на ОП - Смолян, постановлението на РП - Девин е частично потвърдено в 

частта му за липса на извършено престъпление по чл. 323,ал.1 от НК. Със 

същото постановление е отменено постановлението на РП - Девин за 

прекратяване на преписката и същата е иззета от ОП - Смолян, с оглед 

извършване на проверка за престъпление от тяхна компетентност. На 

19.04.2012г. в РП - Девин е изпратена от АП Пловдив жалба, с която се иска 

извършване на служебна проверка. На същата дата жалбата е изпратена в ОП 

Смолян за присъединяване към преписката. С писмо от 08.05.2012г. АП 

Пловдив изисква от РП Девин преписката. С писмо от същата дата РП Девин 

уведомява АП Пловдив, че преписката е иззета от ОП Смолян. По 

преписката липсват част от материалите, които са отразени във входящия 

дневник и отразяват нейното движение. /липсва първоначалната жалба от 

13.12.2011г., резолюцията от 14.12.2011г./. 
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         Бяха проверени още: пр.пр. № 527/10г., наблюдаващ прокурор Сариев; 

пр.пр.№ 656/2010г., прокурор Дамянова, пр.пр. № 650/2010г., прокурор 

Дамянова. 

         Пр.пр. № 645/2010г., прокурор Сариев. Преписката е образувана по 

постъпила в РП Девин жалба от 27.10.2010г., която на същата дата е 

разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 24.11.2010г. е 

отказано образуване на наказателно производство. С писмо от 03.12.2010г. 

преписката е изискана от ОП Смолян във връзка с постъпила там жалба и на 

същата дата е изпратена.  Върната е в РП Девин на 10.12.2010г. с потвърдено 

постановление. На 03.01.2011г. преписката е изискана от ОП Смолян за 

изпращане в АП Пловдив. На същата дата РП Девин я изпраща на ОП 

Смолян. На 14.01.2011г. в РП Девин постъпва постановление на АП Пловдив 

от 12.01.2011г., с което постановлението на ОП Смолян и РП Девин е 

отменено и са дадени указания. С постановление от 11.02.2011г. 

наблюдаващият прокурор от РП Девин е възложил на органите на РУП Девин 

извършване на проверка със срок  30 дни, който е удължен с още  20 дни. С 

писмо от 13.04.2011г. РП Девин е уведомена, че след извършената проверка 

не са установени данни за извършено престъпление и преписката е 

прекратена.  На 17.06.2011г. преписката е изискана за служебна проверка на 

основание чл. 15, ал.1 от ИППП. На 24.06.2011г. е върната в РУП Девин след 

извърш ване на служебна проверка. 

         Образуването, движението и решаването на преписките се 

осъществява в срок. Като цяло, работата на прокуратурата и РУП - Девин 

по извършване на предварителни проверки е добра. Дават се подробни 

указания до органа, определен да извърши проверката,като при 

необходимост се назначават допълнителни проверки. Следи се за спазване на 

сроковете,които се удължават по установения ред.  При постъпили жалби, 

същите се администрират своевременно и се изпращат по компетентност 

/преимуществено в деня на постъпване на жалбата/. Преписи от 

постановленията се изпращат /обикновено на следващия ден/ с писма, което 

се отразява в куриерския дневник и се удостоверява с пощенско клеймо с 

дата и подпис. В рамките на гр.Девин част от постановленията се връчват 

от призовкар, което обстоятелство се отразява в разносната книга, с 

която кореспонденцията се отнася в РУП и РС. Входящият дневник се води 

много добре, извършват се всички записвания. По част от преписките в 

наблюдателните материали не се съдържат всички документи. 
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Останалите преписки се  комплектоват добре.  Към преписките се прилагат 

протоколи за случаен избор на наблюдаващ прокурор.          

          Във връзка със създаване на организация по изпълнение  на чл.15,ал.1 

от ИППП, административният ръководител на РП - Девин  периодично 

издава заповеди да се изискват за проверка в определен срок от органите на 

МВР  и другите компетентни органи приключените проверки по реда на 

чл.9,ал.3,т.1 от ИППП, по възложени предварителни проверки от РП - Девин. 

След получаване на преписките същите се разпределят по наблюдаващи 

прокурори и се докладват за проверка. Наблюдаващите прокурори, след като 

извършат проверка по преписките с отразяване на резолюция по всяка една от 

тях, изготвят справки-доклади за резултатите от проверката. 

           

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Девин, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

През 2011г. прокурорите от РП – Девин са наблюдавали общо 235  

досъдебни, бързи и незабавни производства,  през 2010г. – общо 223, а през 

първото полугодие на 2012г. - 123.   

Приключени ДП от разследващ орган и решени от прокурор през 2011г. 

– 193,   през 2010г. – 176, а през първото полугодие на 2012г. – 77. 

          От  наблюдаваните през 2011г.  бързи производства – общо 9,  7 са  

приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  1 е  приключено в срока по 

чл.357, ал.1, т.5 от НПК , и по 1 е постановено разследването да се извърши 

по общия ред .  

           От наблюдаваните през 2010г. бързи производства – общо 16,  10 са  

приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  приключени в срока по чл.357, 

ал.1, т.5 от НПК – няма ,  по 6 е постановено разследването да се извърши по 

общия ред .  

          През първото полугодие  на 2012г.  е образувано  1 бързо производство, 

което е преобразувано и е постановено разследването да се извърши по 

общия ред. 

През 2011г., 2010г.  и първото полугодие на 2012г. няма образувани и  

наблюдавани  незабавни производства.  

          През 2011г. са спрени общо 19 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 14 , спрени срещу известен извършител – 5.  

          През 2010г. са спрени общо 25 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 12, спрени срещу известен извършител – 13 .  

          През първото полугодие на 2012г. са спрени общо 15 НП, от които 

срещу неизвестен извършител 13 и спрени срещу известен извършител 2. 
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 Проверка на спрените дела срещу известен извършител и на 

произволно избрани спрени дела срещу неизвестен извършител за  

2010г. , 2011г. и първото шестмесечие на 2012г. 

               1.Д.П. № 118/2010г. по описа на РУ – Полиция гр.Девин, пр.пр.вх.№ 

178/2010г. на РП Девин.Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Е.Сариев на 23.04.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.279 ал.1 от НК .Проведени са необходимите издирвателни мероприятия за 

издирване на извършителя,след което същия е бил обявен за общодържавно 

издирване.С постановление от 25.06.2010г. на наблюдаващия прокурор 

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

от НПК.В цитираното постановление се съдържа указание към водещия 

разследването на всеки три месеца да се докладват резултатите от 

издирване.Изготвен е план за последващи оперативно - издирвателни и други 

мероприятия.След спиране на производството  са постъпвали справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването.  

              2.Д.П. № 61/2010г. по описа на РУ – Полиция 

Девин,пр.пр.вх.№44/2010г. на РП Девин.Досъдебното производство е 

образувано от прокурор Е.Сариев на 05.03.2010г. срещу известен извършител 

за престъпление по чл.279 ал.1 от НК .Проведени са необходимите 

издирвателни мероприятия за издирване на извършителя,след което същия е 

бил обявен за общодържавно издирване.С постановление от 22.06.2010г. на 

наблюдаващия прокурор наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържа 

указание към водещия разследването на всеки три месеца да се докладват 

резултатите от издирване.Изготвен е план за последващи оперативно-

издирвателни и други мероприятия.След спиране на производството  са 

постъпвали справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването.  

             3.Д.П. № 318/2010г. по описа на РУП - Девин, пр.пр.вх.№ 633/2010г. на 

РП Девин.Досъдебното производство е образувано  от прокурор Мария 

Дамянова  на 13.01.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.183 ал.1 от НК. Извършителят на деянието не е намeрен на известните 

адреси ,което е наложило обявяването му за общодържавно издирване.С 

постановление на наблюдаващия прокурор от 28.03.2011г.  наказателното 

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

цитираното постановление се съдържа указание към водещия разследването 

периодично да се докладват резултатите от издирване.След спиране на 

производството  регулярно са постъпвали справки от разследващия орган 

относно резултатите от издирването.  
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              4.Д.П. № 29/2008г. по описа на РУП - Девин, пр.пр.вх.№ 85/2008г. на РП 

Девин.Досъдебното производство е образувано  от прокурор Мария Дамянова  

на 26.03.2008г. срещу известен извършител за престъпление по чл.151 ал.1 

вр.чл.20 ал.2 от НК .На 30.09.2008г. наказателното производство е спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК,тъй като пострадалата не е намерена за 

провеждане на процесуално - следствени действия.На 09.02.2009г. 

досъдебното производство е възобновено,след като свидетелката е 

издирено.На 11.08.2009г. прокурор Дамянова отново спира наказателното 

производство на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК ,тъй като друг важен 

свидетел не е намерен на известните адреси.На 13.10.2009. свидетелят е 

открит и делото е възобновено.Наказателното производство отново е спряно 

на 16.04.2010г.,този път на основание чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК 

,поради укриване на двама от извършителите на деянието.На 16.12.2011г. 

прокурор Дамянова възобновява делото, като отделя материали от него 

относно ненамерения извършител.Лицето е било обявено  за общодържавно 

издирване, като отделеното дело е спряно.Провеждани са необходимите 

издирвателни мероприятия ,приложени са справки и следствено календарен 

план.   

              5.Д.П. № 55/2011г. по описа на РУП Девин,пр.пр.вх.№115/2011г. на РП 

Девин.Досъдебното производство е образувано от прокурор Е.Сариев на 

08.12.2010г. срещу известен извършител за престъпление по чл.279 ал.4 

вр.ал.1 вр.чл.17 ал.1 от НК .Проведени са необходимите издирвателни 

мероприятия за издирване на двамата извършители,след което същите са 

били обявени за общодържавно издирване.С постановление от 14.02.2011г. на 

наблюдаващия прокурор наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържа 

указание към водещия разследването на всеки три месеца да се докладват 

резултатите от издирване.Изготвен е план за последващи оперативно - 

издирвателни и други мероприятия.След спиране на производството  са 

постъпвали справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването.  

              6.Д.П. № 213/2011г. по описа на РУП - Девин, пр.пр.вх.№ 213/2011г. на 

РП Девин.Досъдебното производство е образувано  от прокурор Мария 

Дамянова  на 07.06.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.206 ал.1 от НК .На 03.09.2011г. наказателното производство  спряно от 

наблюдаващия делото прокурор на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК.С 

постановление от 21.02.2012г. делото е възобновено. Извършителят на 

деянието не е намeрен на известните адреси ,което е наложило обявяването 

му за общодържавно издирване.С постановление на наблюдаващия прокурор 

от 25.04.2012г.  наказателното производство е спряно на основание чл.244 
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ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържа указание 

към водещия разследването периодично да се докладват резултатите от 

издирване.След спиране на производството  са постъпвали справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването. 

                7.Д.П. № 18/2012г. по описа на РУП - Девин, пр.пр.вх.№ 132/2012г. на 

РП Девин.Досъдебното производство е образувано  от прокурор Мария 

Дамянова  на 06.03.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.183 ал.1 от НК. Извършителят на деянието не е намeрен на известните 

адреси ,което е наложило обявяването му за общодържавно издирване.С 

постановление на наблюдаващия прокурор от 06.07.2012г.  наказателното 

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

цитираното постановление се съдържа указание към водещия разследването 

периодично да се докладват резултатите от издирване.След спиране на 

производството  регулярно са постъпвали справки от разследващия орган 

относно резултатите от издирването.  

               8.Д.П. № 165/2011г. по описа на РУП  Девин, пр.пр.вх.№ 582/2011г. на 

РП Девин.Досъдебното производство е образувано  по реда на 212 ал.3 от 

НПК на 24.09.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 

ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК .С постановление на прокурор Дамянова от 

01.12.2011г.  наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 

т.2 от НПК.На 14.12.2011г. делото е възобновено след постъпила докладна 

записка от РУП Девин.С постановление от 26.01.2012г. наказателното 

производство отново е спряно от наблюдаващия прокурор на основание 

чл.244 ал.1 т.2 от НПК. След спиране на производството не са постъпвали 

справки от разследващия орган относно резултатите от издирването. 

          9.Д.П. № 1/2012г. по описа на РУП  Девин, пр.пр.вх.№ 8/2012г. на РП 

Девин.Досъдебното производство е образувано  по реда на 212 ал.3 от НПК 

на 03.01.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 ал.1 

т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК.С постановление на прокурор Дамянова от 

26.04.2012г.  наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 

т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържа указание към водещия 

разследването за издирване на извършителя на деянието.След спиране на 

производството не са постъпвали справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването. 

          10. Д.П. № 164/2011г. по описа на РУП  Девин, пр.пр.вх.№ 581/2011г. на 

РП Девин.Досъдебното производство е образувано  по реда на 212 ал.3 от 

НПК на 23.09.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 

ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК.С постановление на прокурор Дамянова от 

16.11.2011г.  наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 

т.2 от НПК.Изготвен е план за последващи оперативно издирвателни  и други 
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мероприятия за разкриване на извършителя на деянието. След спиране на 

производството не са постъпвали справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването. 

                 11.Д.П. № 106/2011г. по описа на РУП  Девин, пр.пр.вх.№ 240/2011г. на 

РП Девин.Досъдебното производство е образувано  по реда на 212 ал.3 от 

НПК на 04.04.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление чл.194 

ал.1 от НК.С постановление на прокурор Дамянова от 17.05.2011г.  

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

НПК.Изготвен е план за последващи оперативно издирвателни  и други 

мероприятия за разкриване на извършителя на деянието. След спиране на 

производството не са постъпвали справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването. 

              12.Д.П. № 6/2010г. по описа на РУП  Девин, пр.пр.вх.№ 13/2010г. на РП 

Девин.Досъдебното производство е образувано от прокурор Дамянова на  

23.02.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление чл.194 ал.1 от 

НК.С постановление на прокурор Дамянова от 27.04.2010г.  наказателното 

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

за последващи оперативно издирвателни  и други мероприятия за разкриване 

на извършителя. След спиране на производството е постъпила една справка 

от разследващия орган относно резултатите от издирването от дата 

03.05.2011г. 

              Бяха проверени и спрени досъдебни производство по описа на РП 

Девин:  пр.пр. № 594/2001г., ДП № 48/2010г.-РУП-Девин, пр.пр.№ 607/2010г., 

ДП № 307/2010г. на РУП Девин , пр.пр.№ 347 на РП Девин, ДП № 171 на 

РУП Девин,  пр.пр.№ 667/2009г. на РП Девин , ДП № 333/2009г. на РУ-МВР 

Девин и пр.пр.№ 349/2010г. на РП Девин,  ДП № 173/2010г. на РУП Девин. 

             В преобладаващата си част постановленията за спиране срещу 

неизвестен извършител на прокурор Дамянова не съдържат указания 

разследващите  периодично да докладват резултатите от издирването. 

Наблюдаващият прокурор не е указвал да бъде изготвян и съгласуван 

следствено-календарен план.По спрените дела срещу неизвестен извършител 

/ с някои изключения / не се съдържат справки относно резултатите от 

издирването. От РП Девин не са изпращани напомнителни писма ,с които да 

се дисциплинира разследващия орган относно работата по спрени дела.. 

                       През 2011г. са прекратени общо  79 НП, от които 38 поради изтекла 

погасителна давност. От обжалваните пред съда 3 постановления ( на 

прокурор Дамянова), няма отменени. Основна цел на прокурорите през 2011г. 

при работа по старите дела е недопускането на изтичането на давностния 
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срок по ДП, водени срещу известен извършител. Благодарение на това през 

2011г. няма нито едно прекратено по давност ДП, водено срещу известен 

извършител.   

     През 2010г. са прекратени общо 69 НП, от които 10 поради изтекла 

погасителна давност. От обжалваните ред съда 7 постановления, са отменени 3 

( 2 на прокурор Сариев и 1 на прокурор Дамянова). 

През първото полугодие на 2012г. са прекратени общо 29 НП, от които 

13 поради изтекла погасителна давност. От обжалваните пред по-

горестоящите прокуратури 2 постановления на прокурор Дамянова – 2 са 

отменени. 

 

 Проверка на   случайно избрани прекратени досъдебни производства   

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

обжалвани 

 

         1. Д.П. № 38/2011г. по  описа на РУ Полиция Девин  ,пр.пр.№ 42/2011г. 

на РП Девин.Досъдебното производство е образувано от прокурор 

М.Дамянова на  24.03.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.324 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Дамянова от 14.07.2011г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е съставено в срок ,при изяснена 

фактическа обстановка и  пълнота на доказателствения материал. 

           2. Д.П. № 56/2012г.  по описа на РУП Девин  ,пр.пр.№ 329/2012г. на РП 

Девин. Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 ал.3 от 

НПК на  01.06.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК.С постановление на наблюдаващия 

делото  прокурор Е.Сариев от 28.06.2012г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК и чл.9 ал.2 

от НК.Постановлението е съставено в срок ,при изяснена фактическа 

обстановка и  пълнота на доказателствения материал. 

       3. Д.П. № 16/2012г.  по описа на РУП Девин  ,пр.пр.№ 69/2012г. на РП 

Девин. Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 ал.3 от 

НПК на  15.02.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.343 ал.1б.б вр.чл.342 ал.1 от НК.С постановление на наблюдаващия делото  

прокурор М.Дамянова от 06.06.2012г. наказателното производство е 

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

Постановлението е съставено в срок ,при изяснена фактическа обстановка 

и  пълнота на доказателствения материал. 

          4.Д.П. № 191/2011г.  по описа на РУП Девин  ,пр.пр.№ 664/2011г. на РП 

Девин. Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК 
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на  01.11.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325б ал.2 

т.2 вр. ал.1 от НК.С постановление на наблюдаващия делото  прокурор 

М.Дамянова от 16.05.2012г. наказателното производство е прекратено на 

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

съставено в срок ,при изяснена фактическа обстановка и  пълнота на 

доказателствения материал. 
 

 Проверка на прекратени досъдебни производства, постановленията 

по които са отменени. 

 

          1.Д.П. № 23/2011г. по  описа  ОслО-ОП Смолян  ,пр.пр.№ 212/2011г. на 

РП Девин. Досъдебното производство е образувано от прокурор М.Дамянова 

на  22.12.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.311 ал.1 

вр.чл.20 ал.2 от НК.С постановление на наблюдаващия делото  прокурор от 

22.03.2012г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.След подаден сигнал,ОП Смолян със свое 

постановление от 22.05.2012г. отменя постановлението за прекратяване на РП 

Девин като необосновано и незаконосъобразно.Дадени са указания за 

провеждане на допълнителни процесуално - следствени действия и действия 

по разследването .С постановление на прокурор М.Дамянова от 17.07.2012г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК и е влязло в сила на 13.08.2012г.В постановлението е 

посочено ,че за извършените от лицата деяния по чл.311 ал.1 от НК е изтекла 

давността съобразно чл.80 ал.1 т.3 от НК.  

          2. Д.П. № 332/2010г. по  описа на РУП Девин  ,пр.пр.№ 661/2010г. на 

РП Девин. Досъдебното производство е образувано от прокурор М.Дамянова 

на  21.04.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.308 ал.1 

от НК. С постановление на прокурор Дамянова от 12.01.2012г. наказателното 

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

НПК.По реда на служебна проверка ,с постановление от 18.04.2012г. ОП 

Смолян е отменила постановлението на РП Девин.В постановлението на ОП 

Смолян са дадени конкретни указания с оглед събиране нови доказателства 

по делото.Указанията са изпълнени, като с постановление на наблюдаващия 

делото  прокурор от 05.09.2012г. наказателното производство отново е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.2 от НПК.Със същото постановление е 

указано делото да се води  срещу неизвестен извършител и е спряно на 

основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК.  
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 Проверка на   случайно избрани прекратени досъдебни производства   

за 2010г.,  2011г. и първото шестмесечие на 2012г., които са били 

обжалвани и потвърдени 

 

          1.Д.П. № 289/2009г.  на РУ МВР Девин ,пр.пр.№ 595/2009г. на РП 

Девин.Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК 

на 25.10.2009г. срещу известен извършител за престъпление по чл.206 ал.1 от 

НК.С постановление на прокурор М.Дамянова от 10.02.2010г. наказателното 

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

НПК.Постановлението за прекратяване е обжалвано.С определение № 

77/30.03.2010г. РС-Девин и с определение № 9 /18.06.2010г. на Смолянски 

окръжен съд постановлението за прекратяване на наказателното производство 

е потвърдено.   

          2.Д.П. № 99/2009г.  на РУ МВР Девин ,пр.пр.№ 223/2009г. на РП 

Девин.Досъдебното производство е образувано от прокурор М.Дамянова на 

24.07.2009г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216 ал.1 от 

НК.С постановление на прокурор М.Дамянова от 05.05.2010г. наказателното 

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

НПК.Постановлението за прекратяване е обжалвано.С определение № 

107/21.05.2010г. на РС-Девин и с определение № 13 /28.06.2010г. на 

Смолянски окръжен съд   постановлението за прекратяване на наказателното 

производство е потвърдено.  

          3.Д.П. № 111/2010г.  на РУ Полиция гр.Девин  ,пр.пр.№246/2010г. на 

РП Девин.Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 ал.3 от 

НПК на 24.04.2010г. срещу известен извършител за престъпление по чл.194 

ал.1 от НК.С постановление на прокурор М.Дамянова от 05.10.2010г. 

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

НПК.Постановлението за прекратяване е обжалвано пред РС-Девин.С 

определение № 216/25.10.2010г. на РС Девин  постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е изменено в частта относно 

правното основание , а именно – по чл. чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от 

НПК.  

          4.Д.П. № 362/2009г.  на РУ МВР Девин ,пр.пр.№ 174/2010г. на РП 

Девин.Досъдебното производство е образувано от прокурор М.Дамянова на 

29.04.2010г. срещу известен извършител за престъпление по чл.220 ал.1 от 

НК.С постановление на прокурор М.Дамянова от 29.11.2010г. наказателното 

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

НПК.Постановлението за прекратяване е обжалвано.С определение № 

284/27.12.2010г. на РС-Девин и с определение № 11 /08.02.2011г. на 
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Смолянски окръжен съд   постановлението за прекратяване на наказателното 

производство е потвърдено.  

          5.Д.П.Следствено дело № 10/2010г. по описа на ОслО-ОП Смолян 

,пр.пр.№ 361/2010г. на РП Девин.Досъдебното производство е образувано от 

прокурор М.Дамянова на 10.11.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209 ал.1 от НК.С постановление на прокурор М.Дамянова 

от 07.04.2011г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.2 от НПК.Постановлението за прекратяване е обжалвано.С определение 

№ 105/05.05.2011г. на РС - Девин    постановлението за прекратяване на 

наказателното производство е потвърдено.  

          6. Д.П. № 1/2011г. по описа  ОслО-ОП Смолян  ,пр.пр.№ 549/2010г. на 

РП Девин.Досъдебното производство е образувано от прокурор М.Дамянова  

на 07.01.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.212 ал.2 

вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК.С постановление на наблюдаващия делото  

прокурор от 29.07.2011г. наказателното производство е прекратено на 

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

прекратяване е обжалвано .С определение № 15/17.02.2012г. на РС Чепеларе  

постановлението за прекратяване на наказателното производство е изменено 

в частта относно правното основание , а именно – по чл. чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.3 от НПК.С Определение №546/20.06.2012г. ОС - Смолян 

потвърждава това определение.  

          7.Д.П. № 1/2011г.  по описа на РУП-Девин ,пр.пр.№ 769/2010г. на РП 

Девин.Досъдебното производство е образувано от прокурор М.Дамянова  на 

03.05.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.296 ал.1 от 

НК.С постановление на наблюдаващия делото  прокурор от 11.10.2011г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.Постановлението за прекратяване е обжалвано.С 

определение № 254/02.11.2011г. на РС Девин  постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е потвърдено. 

          8.Д.П. № 158/2011г.  по описа на РУП Девин  ,пр.пр.№ 486/2011г. на РП 

Мадан. Досъдебното производство е образувано от прокурор Е.Сариев на  

30.08.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.343 ал.3 пр-

ие 4 вр.чл.343 ал.1 б.б вр.чл.342 ал.1 от НК.С постановление на 

наблюдаващия делото  прокурор Е.Сариев от 27.01.2012г. наказателното 

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

НПК.Постановлението е обжалвано.С определение №63/02.03.2012г. на РС 

Девин  постановлението на РП Девин е отменено.След подаден протест на 

прокурор Сариев ,ОС Смолян с определение № 251/04.04.2012г. отменя 

определението на РС Девин и потвърждава постановлението за прекратяване 

на наказателното производство. 
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През 2011г. са възобновени общо 21 наказателни производства,  през 

2010г – 19, а през първото полугодие на 2012г. – 5. 

          През 2011г. са изготвени 135 предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока за 

разследване, от които изцяло  уважени - 133 , неуважени - 2;   през 2010г. - 

119, от които 118 са уважени, 1 е неуважено, а през първото полугодие на 

2012г. - 59,  изцяло уважени.  

            Следователите и разследващите полицаи са правили мотивирани 

искания с обстойно описание на причините за удължаване на срока, както и 

необходимостта за извършване на определени процесуални действия.          

          През 2011г. е внесено  1  искане в съда за вземане на обезпечителни 

мерки по реда на  чл.72,ал.1 и чл.73, ал.3 от НПК, което е неуважено. 

          През 2010г., 2011г. и първото полугодие на 2012г. в РП - Девин няма 

образувани наказателни производства на специален надзор.  

          Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК за 2011г. са 

извършени общо по 9 ДП,  които  са изпратени на разследващия орган; през 

2010г. няма  досъдебни производства, по които да се извършени такива 

действия, през първото полугодие на 2012г. -  също. 

        Към момента на проверката от екипа на ИВСС в РП Девин се 

наблюдават 52 ДП.   

        На случаен принцип бяха  проверени  12 от тях.  

        Установи се, че всички са в законоустановените и удължени срокове за 

разследване. Разследващите органи спазват указанията и разпорежданията 

на наблюдаващите прокурори. Не се констатираха нарушения по 

образуването и движението на проверените дела.  

        Пострадалите се уведомяват по надлежния ред на основание чл. 75, 

ал.1 и ал.2  от НПК, като се спазва и разпореждане № 857/18.05.2011г. на 

Окръжна прокуратура – гр.Смолян,  във връзка с прилагане съответните 

разпоредби на НПК, касаещи правата на пострадалите от престъплението.         

         Досъдебните производства се разследват в предвидените в НПК 

срокове. Прокурорите от РП – Девин се произнасят в предвидения в 

процесуалния закон едномесечен срок. Изготвените прокурорски актове 

отговарят на изискванията на НПК. 

         Исканията за удължаване срока на разследване по досъдебните 

производства се правят в съответствие с разпоредбата на чл. 234 от НПК 

         При проверените досъдебни производства се установи и спазване 

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

законоустановени срокове. 
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          В РП-Девин 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.                     

         Досъдебните производства , спрени на основание чл. 244 ал. 1 т. 3 от 

НПК се възобновяват преди да изтече едногодишния срок, съобразно 

разпоредбата на чл. 244 ал. 8 от НПК.  

 

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

          1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

            През първото шестмесечие на 2012г. по внесени прокурорски актове, в 

Девински РС са образувани 32 бр. дела, от тях: - 29 бр. по внесени 

обвинителни актове, споразумения - 1 бр., и 2  бр. по предложения по чл.78а 

от НК.  

          През този период са решени от съда общо 48 бр. дела, от тях 45 бр. са с 

осъдителна присъда, от които 20 бр. са по реда на чл.373, ал.3 от НПК, 1бр. 

със споразумение, 2 бр. по реда на чл.78А, ал.1 от НК.  

          През първото шестмесечие  на 2012г. има 1 бр. оправдателна присъда, 

която не е влязла в законна сила. 

          През първото шестмесечие на 2012г. в Районна прокуратура гр.Девин, 

не е имало осъдителни и санкционни решения на съда срещу народни 

представители, магистрати, членове на МС и други лица, заемащи висши 

държавни и обществени длъжности. Такива не е имало и през 2011г. и 2010г. 

            През първото шестмесечие на 2012г. прокурорите на РП - Девин са 

участвали в 72 бр. съдебни заседания по наказателно - съдебния надзор. 

Районен съд Девин не е отлагал дела поради неявяване на прокурор в съдебно 

заседание. През същия период прокурорите не са повдигали в съдебно 

заседание нови обвинения съгласно чл.287, ал.1 от НПК, както и не са 

правили заявления в съдебна фаза за прекратяване на наказателното 

производство и за постановяване на оправдателна присъда.  

          През първото шестмесечие на 2012г. са подадени 2 бр. въззивни  

протеста, срещу 1 оправдано лице, и срещу частично оправдателна присъда, 

като към края на периода същите  са все още неразгледани.  

          През 2011г. по внесени прокурорски актове, в Девински РС са  

образувани 49 бр. дела, от тях: - 41 бр. по внесени обвинителни актове, 

споразумения - 2 бр., и  6 бр. по предложения по чл. 78а от НК. През същата 

година  са  решени от съда общо 40 бр. дела, от тях 34 са с осъдителна 
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присъда, от които 8 са по реда на чл. 373, ал.3 от НПК, 2 бр. със 

споразумение и 4 бр. по реда на чл.78А, ал.1 от НК.  

          През 2010г. Районна прокуратура гр.Девин  е внесла в Девински 

районен съд общо 69 бр. обвинителни актове; 3 бр. споразумения по чл.381 от 

НПК и 8 бр. предложения по чл.78а от НК.  

 На случаен принцип бяха  проверени ПД-та от трите години  на 

проверявания период 

          Движението  им се проследи и по описната книга за обвинителните 

актове.  

         Обвинителните актове се изготвят в едномесечния срок от 

постъпване на делото в прокуратурата /преимуществено  в едноседмичен 

срок, а не са малко случаите, когато се изготвят още в деня на постъпване в 

прокуратурата/. Прокурорските дела се комплектоват много добре и 

съдържат всички необходими материали – обвинителни актове, протоколи 

от съдебни заседания, призовки и др. Попълват се формулярите за начина на 

приключване на делото. Книгата за обвинителните актове се води редовно, 

като в нея се попълват всички графи. 

 Проверени бяха всички споразумения по чл.381 НПК за 2010г., 

2011г. и първото полугодие на 2012г., както и  описната книга на 

споразуменията.      

          Делата са комплектовани с всички необходими материали. Приложени 

са протоколите от съдебните заседания, на които са одобрени внесените 

споразумения. Споразуменията се изготвят и внасят в съда в кратки 

срокове, веднага или няколко дни след приключване разследването по 

досъдебното производство и внасянето му за решаване от наблюдаващия 

прокурор. На корицата на делото е залепен формуляр, който се попълва 

редовно и по него може да се проследи движението на делото, както и 

резултатът от съдебната фаза на процеса. За проверявания период няма 

споразумения по чл.381 НПК, които да са внесени в съда ида са неодобрени. 

 Проверени бяха всички дела  по чл.78а НК за 2011г., 2010г. и за 2012 

– първото полугодие.            

          - пр.пр. 715/2011г., ДП 2/2012г. по описа на РУП Девин, наблюдаващ 

прокурор  Дамянова. Делото е постъпило в РП Девин на 19.04.2012г. с мнение 

за предаване на съд. На 03.05.2012г. е изготвено постановление по чл. 78а, 

срещу едно лице за престъпление по чл. 237, ал.1 от НК, което с писмо от 

същата дата е внесено в РС Девин. С решение от 07.06.2012г. по НАХД 

82/2012г. подсъдимият е признат за виновен и на основание чл. 78а е 

освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно 

наказание глоба. 
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         - пр.пр. 545/2011г., ДП 205/2011г. по описа на РУП Девин, наблюдаващ 

прокурор Сариев. Делото е постъпило в РП Девин на 21.03.2012г. с мнение за 

предаване на съд. На 21.04.2012г. е изготвено постановление по чл. 78а, 

срещу едно лице за престъпление по чл. 313, ал.1 от НК, което с писмо от 

същата дата е внесено в РС Девин. С решение от 31.05.2012г. по НАХД 

75/2012г. подсъдимият е признат за виновен и на основание чл. 78а е 

освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно 

наказание глоба. 

         - пр.пр.722/2010г., ДП 363/2010г. по описа на РУП Девин, наблюдаващ 

прокурор Дамянова. Делото е постъпило в РП Девин на 13.07.2011г. с мнение 

за предаване на съд. На 14.07.2011г. е изготвено постановление по чл. 78а, 

срещу едно лице за престъпление по чл. 311, ал.2, вр. С ал.1 от НК, което с 

писмо от същата дата е внесено в РС Девин. С решение от 11.11.2011г. по 

НАХД 185/2011г. подсъдимият е признат за виновен и на основание чл. 78а е 

освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно 

наказание глоба. 

         - пр.пр.36/2011г., ДП 17/2011г. по описа на РУП Девин, наблюдаващ 

прокурор Сариев. Делото е постъпило в РП Девин на 17.06.2011г. с мнение за 

предаване на съд. На 23.06.2011г. е изготвено постановление по чл. 78а, 

срещу едно лице за престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, което с 

писмо от същата дата е внесено в РС Девин. С решение от 06.10.11г. по 

НАХД 174/2011г. подсъдимият е признат за виновен и на основание чл. 78а е 

освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно 

наказание глоба. 

         - пр.пр. № 589/10г., ДП 306/10г. по описа на РУП Девин, наблюдаващ 

прокурор Сариев. ДП е образувано с постановление от 16.12.2010г. срещу ИИ 

за престъпление по чл. 313, ал.1 от НК, извършено през 2006г. На 13.05.2011г. 

ДП е постъпило в РП Девин с мнение за съд. На 10.06.2011г. е изготвено 

постановление по 78а, което на същата дата е внесено в съда. В 

постановлението наблюдаващият прокурор е посочил, че деянието е 

извършено на 17.03.2005г.  На 26.09.2011г. е проведено с.з. по НАХД № 

158/2011г. по описа на РС Девин. В протокола е отразено, че образуваното 

накаказателно производство се прекратява на основание чл. 378, ал.4, т.3, вр. 

с чл. 289, ал.1 и ал.2, вр с чл. 24, ал.1, т.3, вр. с чл. 80, ал.1, т.4 от НПК, вр. с 

чл. 313 ал.1 от НК. Съдът е констатирал, че към момента на внасяне на 

предложението 5 годишния давностен срок вече е бил изтекъл.  

         Не се установиха нарушения по администриране и движение на тези 

производства. Предложенията се изготвят в едномесечен срок от 

постъпване на делото в прокуратурата, след приключване на разследването. 

Прокурорските дела се комплектоват с всички необходими материали, 
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включително и копия от постановления съдебен акт, с отбелязване, че са 

влезли в сила. Предложенията се внасят в съда в деня на тяхното изготвяне. 

Попълват се коректно информационните карти.  От всички внесени през 

проверявания период 19 предложения по 78аНК, по две от предложенията 

подсъдимите са оправдани, а по едно делото е прекратено поради изтекла 

давност. 

          Разпореждането на ОП - Смолян  от 18.05.2011г. се спазва, като цяло. 

          Върнати от съда дела – за 2010г. – 4 бр.; за 2011г. – 6 бр., за първото 

полугодие на 2012г. – няма.  

 

 Бяха проверени всички върнати от съда дела за проверявания 

период. 

           

           Изготвят се пълни досиета, които съдържат – обвинителен акт, акт на 

съда / разпореждане или определение/ за връщане на делото, становище на 

наблюдаващия прокурор; постановление за извършване на отделни действия 

по разследването, последващ обвинителен акт и присъда.  

          Изпълнява се указанието на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив, 

въведено със заповед № АП № 53/28.11.2007г.  

          Проверена бе описната книга на делата, върнати за доразследване и 

подадените протести. В нея се отразяват и действията, предприети от 

прокурора след връщане на делото от съда. 

          Книгата на протестите  се води редовно.  Протестите се съхраняват се в 

отделна папка. В нея се прилагат и присъдите, против които се подават 

протестите. 

 

         2. Организация на дейността по изпълнение на присъдите. 

          

          Получените присъди се изпълняват в срок и надлежно се описват  в 

Книгата за изпълнение на присъдите. Налице е своевременно уведомяване на 

съда за извършеното изпълнение. 

         На случаен принцип бяха проверени: 

         - присъдна преписка Р -24/2012г. На 29.03.2012г. в РП Девин е получен 

препис от присъда, постановена на 14.09.2011г. по НОХД № 171/11г. по 

описа на РС Девин, Решение от 26.03.2012г. по ВНОХД № 111/2011г., влязло 

в сила на 26.03.2012г. за изпълнение. С писмо от 29.03.2012г. присъдата е 

изпратена на Затвора Пловдив за изпълнение. С писмо, получено в РП Девин 

на 06.04.2012г., Затворът Пловдив уведомява, че присъдата е получена и 

приведена в изпълнение, с начало 29.03.2012г. С писмо от 06.04.2012г. РП е 

уведомила РС Девин, че присъдата е приведена в изпълнение. 
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         - присъдна преписка Р-55/2012г. На 05.09.2012г. в РП Девин е получен 

препис от присъда, постановена на 16.08.2012г. по НОХД № 111/12г. по 

описа на РС Девин, влязла в сила на 03.09.2012г. за изпълнение. С писмо от 

05.09.2012г. присъдата е изпратена на Затвора Пловдив за изпълнение. С 

писмо, получено в РП Девин на 26.09.2012г., Затворът Пловдив уведомява, че 

присъдата е получена и приведена в изпълнение. С писмо от същата дата. РП 

е уведомила РС Девин, че присъдата е приведена в изпълнение. 

         В Книгата за изпълнение на присъдите се отбелязват всички данни. 

Извършва се ежемесечна проверка на същата, като проверките се отбелязват в 

нея от районния прокурор.  Последна проверка е извършена на 04.09.2012г. от 

и.ф. районен прокурор Дамянова. Присъдните преписки се комплектоват с 

всички необходими документи, но не се оформят в папки. 

          

3.Гражданско - съдебен надзор. 

 

          За проверявания период прокурорите от РП - Девин са участвали в 

граждански дела, в които е било задължително  по закон тяхното участие. 

Няма случаи на отложено гражданско дело поради неявяване на прокурора. В 

РП - Девин се води книга за участието на прокурорите в граждански дела. 

При проверката на книгата бе установено, че вписванията се извършват 

редовно и съдържат необходимите данни. 

За проверявания период няма предявени граждански искове от 

прокурор, както и  няма обжалвани съдебни решения от прокурор.         

 

          4.Административно - съдебен надзор 

 

  В РП-Девин със Заповед № 14/29.05.2006г на административния 

ръководител е определена прокурор Мария Дамянова за работа по 

Административно – съдебния надзор и надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, съгласно писмо № И-

18/25.05.2006г. на ВАП-София. 

През проверявания период надзорът за законност, упражнен от Районна 

прокуратура гр.Девин основно е насочен към : 

1.Актовете и действията на Общинските администрации в общините 

гр.Девин, гр.Доспат и с.Борино; 

2.Административно - наказателната дейност на Общинските 

администрации  и  на местни представители на органите на държавната власт 

и управление, както и на  специализирани контролни органи, имащи 

структури на територията на трите общини. 
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При извършването на проверките прокурорите  са се ръководели както от 

указанията, давани от Окръжна прокуратура - гр.Смолян и горестоящите 

прокуратури, така и от  изискванията на съответните закони и правилници. 

Общо в прокуратурата през 2011г. са постъпили 50 бр. протоколи от 

заседания на Общински съвети от Общини: гр.Девин, гр.Доспат и с.Борино, 

обл.Смолянска, като са проверени общо 455 бр. административни актове – на 

основание чл.145, ал.1, т.1-3 от ЗСВ. Своевременно са извършвани и лични 

проверки от прокурор – 3бр. През 2011г. Районна прокуратура – гр.Девин е 

възложила 5 бр. проверки на други институции в изпълнение надзора за 

законност и защита на обществения интерес, като е възложила 5 бр. проверки 

на контролни органи - „ДГС“ от региона. При извършване на проверките в 50 

случая са изисквани документи.  

         През 2011г. прокуратурата не е правила предложения по чл.145, ал.1, т.6 

от  ЗСВ.  

         При проверката на  всички преписки,  образувани през 2010г., 2011г. и 

през първото полугодие  на 2012г. относно  осъществени проверки на  

административните актове на общинските съвети, се установи, че липсва 

резолюция на прокурора, извършил проверката  на  съответния акт. 

На практика, липсват  прокурорски актове за решаване на 

преписките по надзора за законност, което възпрепятства 

възможността за осъществяване на преценка за правилост, обоснованост 

и законосъобразност. Прокурорът, осъществяващ този надзор, не се е 

съобразил с указанията относно вида на прокурорския акт (резолюция), с 

който трябва да се произнася по този вид преписки, дадени  в „Методика за 

взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при 

противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите”.          

 

         АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

         Въз основа на  извършената проверка се налагат следните: 

         ИЗВОДИ 

     

        Административно-ръководната дейност на РП-Девин  е на добро ниво. 

Районният прокурор осъществява контрол върху дейността на прокурорите 

и служителите.  

       Деловодните книги и регистри се водят редовно и съгласно изискванията 

на Правилника за организацията и дейността на администрацията на 

Прокуратурата на Република България и съответните указания на Върховна 
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касационна прокуратура. Записите в тях се извършват редовно и  

отразяват коректно движението на преписките и делата. 

         Направената при плановата проверка през 2009г. препоръка от ИВСС 

за създаване на по-добра организация и осъществяване на контрол на 

работата на съдебните служители във връзка с воденето на книгите, 

регистрите и дневниците е изпълнена.          

         Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават 

съгласно въведените правила с ПОДАПРБ. 

         Не е създадена организация за спазване разпоредбата на чл.110,ал.5 от 

НПК, а именно,  парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства, да се предават за пазене в търговска банка, обслужваща 

държавния бюджет, или в  Българската народна банка. Не се извършва 

годишна инвентаризация на намиращите се в прокуратурата веществени 

доказателства съгласно разпоредбата на чл.105 от ПОДАПРБ.          

 Прокурорските актове по преписките на следствения надзор се 

постановяват в установения едномесечен срок. Спазвано е  Указание № 

281/08.12.2006г. на главния прокурор на Република България при 

възлагането, извършването и приключването на проверки по 

преписките(отм.), както и действащата ИППП от 10.03.2011г. Жалбите 

срещу постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство 

се администрират незабавно. 

          Разследването по досъдебните производства се извършва в 

установените в НПК срокове. 

         Срочността на решаване от прокурора  на досъдебните производства 

е до един месец.           

        Спазват се законоустановените срокове за изготвяне и внасяне на 

прокурорските актове в съда.  

         Присъдите се изпълняват в законните срокове и книгата за изпълнение 

на присъдите се води редовно. 

         Констатира се, че дадените препоръки от ИВСС при предходната 

планова проверка на РП-Девин през 2009г.  са изпълнени. 

 Като цяло, може да бъде направен извод, че в  Районна прокуратура 

гр.Девин  е създадена такава организация на работата, която позволява 

стриктното изпълнение на служебните  задължения от страна на 

прокурорите и съдебните служители   и  способства за подобряване на 

качеството им на работа.  

 Установено е добро взаимодействие с Районен съд гр.Девин, като 

редовно провежданите съвместни обсъждания на съдебната практика  

допринасят  за свеждане  броя на върнатите от съда дела  до минимум. 
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 На добро ниво са и взаимоотношенията  с  РУ”Полиция”- гр.Девин, ОД 

на МВР - Смолян, ОСО при ОП - Смолян и РД”ГП”- Смолян. 

Районна прокуратура гр.Девин е  изпълнявала стриктно получаваните 

указания от ОП - Смолян, АП - Пловдив и ВКП - София, насочени към  

подобряване и уеднаквяване на прокурорската работа.  

  

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

следните 

  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

         1.Административният ръководител – районен прокурор на РП-

Девин да създаде необходимата организация за изпълнение разпоредбата 

на чл.110,ал.5 от НПК, касаеща съхранението на парите и другите 

ценности, иззети като веществени доказателства по досъдебни 

производства. 

        2.Административният ръководител – районен прокурор на РП-Девин 

да организира изпълнение  на разпоредбата на чл.105 от ПОДАПРБ 

относно годишната инвентаризация на веществените доказателства, 

намиращи се в прокуратурата. 

         3.Наблюдаващите прокурори да подобрят работата по спрените 

досъдебни производства, образувани срещу неизвестен извършител – в 

постановленията за спиране да се дават указания до разследващите за 

периодично докладване на наблюдаващия прокурор на резултатите от 

издирването, да бъде изготвян и съгласуван следствено - календарен план. 

Към наблюдателните преписки да се прилагат справки относно 

резултатите от издирването. Да се изпращат напомнителни писма, 

когато такива справки не постъпват регулярно в прокуратурата. 

         4.Прокурорите, осъществяващи надзора за законност, защита на 

обществения интерес и правата на гражданите, да спазват стриктно  

указанията на ВАП и ВКП, дадени в „Методика за взаимодействие на 

прокуратурата с контролните органи при противодействие на 

закононарушенията и престъпленията в защита на обществения 

интерес и правата на гражданите”.                      

        

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на 

Районна прокуратура Девин за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

Административният ръководител да запознае прокурорите от РП – 

Девин с резултатите от извършената планова проверка.  
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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 

Районна прокуратура Девин 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.   

 

         Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура – Смолян, за сведение . 

         Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Апелативна прокуратура – Пловдив, за сведение  

         Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република 

България, за сведение.   

         Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, за сведение. 

        

          ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

          1.Заповед № ПП-01-79/21.09.2012г. на главния инспектор на ИВСС; 

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

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

резултати. 

 

 

           ИНСПЕКТОР:   

   

                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 

 

 
 

 


