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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-

77/21.09.2012г. 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.Мадан 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.Мадан за  

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

предоставените от РП-Мадан  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 ЗСВ. 

 

         1.Щатна осигуреност през проверявания период 

 

 Общ брой прокурори:  2  
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  - от тях работили през проверявания период  2  

  - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец -  

няма 

2. Незаети щатни бройки за прокурори - няма 

3. Администрация - общ брой служители и конкретно заети длъжности 

както следва: 3 съдебни служители 

  Административен секретар  – 1 щ.бр.  

  Съдебен деловодител   – 1 щ. бр. 

 Съдебен секретар   – 0,5 щ. бр.  

 Призовкар    – 0,5 щ. бр.  

 

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

 

От тях: 

           Водени на основание Правилника за организацията на дейността на 

администрацията на прокуратурата на Република България. 

  - входящ дневник 

 - азбучник  към входящия дневник 

 - изходящ дневник 

 -  книга за постъпили ревизионни актове за проверка 

- докладни книги на прокурорите – 2 бр. 

  - разносни книги – 3 бр.  

 - описна книга на досъдебни, бързи и незабавни производства и 

следствени дела 

 - азбучник към описната книги на следствените дела и досъдебните 

производства 

 - описна книга на задържаните лица 

  - описна книга за принудителни медицински мерки 

 - книга за веществени доказателства - 2 бр. 

-  описна книга на делата на специален отчет 

 - книга за внесените обвинителните актове 

 - книга за досъдебните споразумения 

 - описна книга за предложения за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по 78 а от НК 
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 - азбучник към описните книги на обв. актове, досъдебните 

споразумения и предложенията по 78 а от НК 

- книга за изпълнение на присъди 

  - азбучник към книгата за изпълнение на присъдите 

 - регистър на печатите в РП – Мадан 

- Регистър на подадените декларации по чл. 12, т. 2  и по чл. 14 от 

ЗПРКИ 

  Водени по указания на ВКП: 

   - описна книга за спрените дела срещу Неизвестен извършител 

 - описна книга за спрените дела срещу Известен извършител 

- описна книга за участие на прокурорите по Граждански дела    

-описна книга на внесени искания в Съда за претърсване и изземване 

- регистър на взетите обезпечителни мерки 

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

- регистър по чл. 183, ал. 3 от НК 

   - книга за положен извънреден труд от прокурорите и служителите 

- описна книга на предявени граждански искове в наказателния процес   

- дневник на назначените служебни защитници във фазата на 

досъдебното производство 

- заповедна книга 

- регистър на изпратените уведомления до КУИППД 

- касова книга 

- инвентарна книга 

- книга за инструктажи -  2 бр. 

- регистър на лица срещу които има на производство повече от едно 

досъдебно производство  

- описна книга за констатирани случаи с разлика във времето от 

извеждането на преписки и досъдебни производства до завеждането им 

прокуратурата 

- регистър на образуваните преписки и дела срещу нотариуси и частни 

съдебни изпълнители 

- Регистър на дисциплинарните производства и предприетите мерки по 

чл. 327 от ЗСВ срещу магистрати от РП – Мадан 
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- Регистър на дисциплинарните нарушения, образувани досъдебни 

производства, предприети дисциплинарни мерки и наложени дисциплинарни 

наказания срещу служители от РП – Мадан 

- Регистър на паралелни наказателни производства водени на основание 

чл. 4, чл. 37 и чл. 480 от НПК 

- Регистър на дела със значим обществен интерес 

- Регистър на направените искания за използване на СРС 

- Описна книга на делата върнати за доразследване и подадени протести 

- Ревизионна книга за вписвания на констатации и предписанията на 

контролните органи за спазване на трудовото законодателство на чл. 408 от 

КТ 

- Регистър на постановени оправдателни присъди 

   Водени по собствена преценка: 

- дневник на използваните преписки и дела от архива 

 - описна книга за участие на прокурорите по НАХД, НЧД и УБДХ 

- описна книга за участие на прокурорите по НОХД 

- описна книга  на осъдените и санкционирани лица 

- описна книга на извършените предварителни проверки от органите на 

МВР. 

- описна книга на досъдебни производства постъпили за решаване 

  

 - описна книга на призованите лица по ЗСВ по извършени лични 

проверки от прокурорите 

 - описна книга на преписки и дела водени срещу малолетни и 

непълнолетни 

- Регистър на трудовите договори и актовете за изменение на трудовите 

договори и допълнителни споразумения 

- Регистър на актовете за трудова злополука  

- Ревизионна книга за вписвания на констатации и предписанията на 

контролните органи за спазване на трудовото законодателство на чл. 408 от 

КТ 

- Описна книга на обжалвани преписки и досъдебни производства 

- Регистър на лица с наложени административни наказания по преписки 

и дела  
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Описаните по-горе книги, дневници и регистри се водят на хартиен 

носител.  

На електронен носител се водят: 

 - Регистър на изпратените уведомления до КУИППД 

 - Регистър на подадените декларации по чл. 12, т. 2  и по чл. 14 от 

ЗПРКИ        

Със заповед № РД-04-13/01.03.2012г. на административния 

ръководител на РП-Мадан, в изпълнение на заповед № 525/2012г. на главния 

прокурор на РБ относно подобряване дейността на Прокуратурата чрез 

ефективно използване на разработения „Електронен регистър за срочността 

на разследването, произнасянето от прокурор и задържането под стража”, е 

разпоредено всеки магистрат и съдебен служител при РП-Мадан да се 

запознае с посочения  регистър.  Определен е служител, който ежеседмично 

да докладва на административния ръководител за състоянието на данните в  

електронния регистър, като с докладите се запознават и съответните 

наблюдаващи прокурори. С посочената заповед са дадени изрични указания 

да не се допуска разследвания да продължават необосновано дълго с оглед 

конкретния си предмет,  да се спазват установените в НПК срокове за 

разследване, произнасянето от прокурорите по постъпили в  РП-Мадан дела и 

преписки да става в установените в НПК срокове.    

Със заповед № 23/09.06.2011г. на административния ръководител на 

РП-Мадан  са начертани мерки за подобряване работата по дела срещу лица с 

две и повече висящи досъдебни производства, с оглед направените 

констатации и препоръки в обобщения доклад за резултатите от извършената 

тематична ревизия в РП-Мадан от ОП-Смолян относно огганизацията и 

практическото прилагане на Инструкция за взаимодействие между ПРБ и 

МВР при разследване на две и повече досъдебни производства, образувани и 

водени срещу едно и също лице. С цитираната заповед се разпорежда да 

продължи да  се води в РП-Мадан специален  дневник, касаещ две и повече 

досъдебни производства, образувани и водени срещу едно и също лице. 

Попълването на данните и поддържането на дневника  е възложено на 

административния секретар под контрола на прокурора, наблюдаващ 

съответното досъдебно производство. Изискващите се справки и анализи 

относно две и повече досъдебни производства, образувани и водени срещу 

едно лице се изготвят от районния прокурор. 
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          Проверени бяха: 

          Регистър на водените предварителни проверки. Води се съобразно 

Инструкция № И-89/10.03.2011г. на главния прокурор на РБ. Съдържа 

следните графи: номер по ред, от кого е подаден сигнала/жалбата/, от кого е 

изпратен материала/преписката, заведена в РП-Мадан – номер, дата, 

наблюдаващ прокурор, на кого е възложена проверка, уведомително писмо на 

органа, извършил проверката, решение на прокурора, констатации от 

контролната проверка, съгласно чл.15,ал.1 от ИППП. Води се редовно и 

всички графи се попълват, като в последната графа се прави отбелязване  за 

уведомление на жалбоподателя и РП-Мадан.  

 

         Воденето на останалите  книги, дневници и регистри се провери в хода 

на проверката на конкретните преписки и дела, описани по-долу. 

 

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

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, прегледно и отразяват старанието на съответните 

служители при изпълнение на служебните си  задължения. 

 

3.Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

           3.1. Информационни технологии: 

 - правни програми – апис и сиела; 

 - деловодни програми –  УИС и програма за разпределяне на преписки 

(на случаен принцип).  

           Със заповед № 51/04.11.2010 г. на административния ръководител на 

РП-Мадан е сформирана комисия от съдебните служители при РП-Мадан за 

извършване на цялостна проверка на въвежданите данни в УИС. За 

резултатите от проверката е била изготвена справка-доклад и представена на 

административния ръководител, от която се установява, че служителят, 

изпълняващ тази функция, не е въвеждал своевременно коректни и пълни 

данни, за което са били предприети съответните дисциплинарни мерки 

спрямо отговорните служители. 

         През 2011 г. със заповед № 39/13.10.2011 г. на административния 

ръководител на РП-Мадан  отново е  сформирана комисия със същата задача. 

За резултатите от проверката е била изготвена справка-доклад и представена 

на административния ръководител, от която се установява, че служителят, 
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изпълняващ тази функция, е въвеждал своевременно коректни и пълни данни, 

с изключение само на един случай, в които не е било отразено, влизане в сила 

на присъда. 

         Цитираните по-горе заповеди сочат за непрекъснато осъществяван 

контрол от страна на административния ръководител върху дейността на  

служителите.    

  3.2.Организацията на дейността по водене на статистиката се 

осъществява  съгласно указанията на ВКП. Спазват се стриктно указания № И 

301/27.11.2007 г.  и указание 283/30.10.2008 г. на главния прокурор на РБ. В 

РП – Мадан се изготвят ежемесечни, двумесечни, тримесечни, шестмесечни и 

деветмесечни  справки.  

 3.3.Аналитична дейност на прокуратурата.  

          В РП – Мадан се изготвят анализи на шест месеца, както и годишни 

отчети за дейността на прокуратурата. Провеждат се съвещания съвместно с 

органите на РУП – Мадан. Прокурорите от РП – Мадан вземат участие в 

организираните обучителни семинари и съвещания в ОП – Смолян. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

          В Районна прокуратура-гр.Мадан ефективно се използва принципът за 

“случайно разпределение” на преписките и делата чрез въведения в действие 

от 15.10.2007г. (в изпълнение на заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на главния 

прокурор на Република България и заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на 

заместника на главния прокурор при ВКП – г-н Валери Първанов), програмен 

продукт за случайно разпределение на преписки и дела „Law Choice”. Със 

Заповед № 22/08.10.2007г. на районния прокурор са определени групите 

преписки и дела, подлежащи на случайно разпределение с въпросния 

програмен продукт (“Следствен надзор”, “Изпълнение на наказанията и други 

принудителни мерки”, “Общ надзор”, “Гражданско-съдебен надзор” и 

“Други”), както и е определена натовареността на прокурорите при 

разпределението на преписките и делата от всички групи. С оглед малкия 

брой на прокурорите (двама) тази натовареност е определена по равно (т.е. по 

50%). Програмата е инсталирана при административния секретар и 

разпределението на преписките и делата се извършва от същия. 

           Във връзка с необходимостта  от подобряване на  организацията за 

разпределение на делата и преписките в РП-Мадан на принципа на случайния 
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подбор чрез електронен софтуер и в изпълнение на заповед № 36/2012г. на 

главния прокурор на РП, административният ръководител на РП-Мадан е 

издал заповед № РД-04-04/23.01.2012г.  В т.7 от цит. заповед е посочено, че 

при разпределяне на преписките и делата, пряко свързани  с прокурорската 

дейност по същество, администратвният ръководител – районен прокурор 

следва да продължи да се включва с 50% натовареност. 

         Преписи от протоколите за избор на прокурор се прилагат към  

преписките и делата, като копие  от всеки протокол се класира и в отделна 

папка. 

          При проверката не бяха установени отклонения от този принцип. 

  

  5.Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

 

           Веществените доказателства се приемат в РП – Мадан от съдебния 

деловодител и се съхраняват в РП – Мадан съгласно изискванията на чл. 109 – 

113 от НПК и Правилника за организацията и дейността на администрацията 

на ПРБ. Описват се в описната книга за веществени доказателства и се 

съхраняват в метален шкаф за веществени доказателства. След произнасяне по 

веществените доказателства със съответния прокурорски акт, същите се 

предават в РС – Мадан, връщат се на административно - наказващия орган  

или се предават на собственика.  Веществените доказателства се приемат и  

предават с приемо-предавателни протоколи. 

           Със заповед № РД-04-05/23.01.2012г. на административния 

ръководител на РП-Мадан е назначена постоянно действаща комисия, която в 

края на всяка година да извършва проверка на всички веществени 

доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли доказателства по 

отношение на които не е направено разпореждане на прокурора или 

разпореждането не е изпълнено. Видно от представения протокол, комисията 

е извършила проверка на веществените доказателства за периода 01.01.2011г. 

– 31.12.2011г. За посочения период в РП-Мадан по 23 прокурорски преписки 

са постъпили веществени доказателства. Всичките са заведени в книгата за 

веществени доказателства и е отразявано тяхното  движение. Същите се 

съхраняват правилно. Няма веществени доказателства, по отношение на 

които не е направено разпореждане на прокурор или разпореждането да не е 

изпълнено. 

          Годишна  проверка на веществените доказателства В РП-Мадан се 

прави  редовно съгласно изискванията на ПОДАПРБ. 
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 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.  

 

 6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

 Заповедите и разпорежданията на административния ръководител по 

организацията на дейността на прокуратурата за 2010г. са 26 по указание на 

главния прокурор и 61 по собствена преценка, за 2011г., съответно, 25  по 

указание на главния прокурор и 58 по собствена преценка., за първото 

шестмесечие на 2012г. , съответно 18 по указания на главния прокурор и 34 

по собствена преценка. 

Прокурорите и  съдебните служители в РП-Мадан се запознават срещу 

подпис със заповедите и разпорежданията на административния ръководител 

на РП-Мадан, а в конкретни случаи  се запознават срещу подпис и със 

заповеди и разпореждания на главния прокурор и на по-горестоящите 

прокуратури, като заповед № РД-04-06/14.02.2012г. на администратвния 

ръководител на РП-Мадан, издадена в изпълнение на Указание № 546/2012г. 

от 30.01.2012г. на главния прокурор на РБ, заповед № АП 14/06.02.2012г. на 

апелативния прокурор на АП-Пловдив и разпореждане № 210/2012г. от 

01.02.2012г. и от 07.02.2012г. на окръжния прокурор на ОП-Смолян, относно 

определяне мярката за неотклонение „задържане под стража”. 

 

7.Наложени дисциплинарни наказния  и поощрения 

През 2010г. предложения за поощрения няма. 

Във връзка с направени констатации и дадените препоръки в акта за 

резултати от плановата проверка в РП-Мадан от Инспектората към ВСС през 

2009г. , администратвният ръководител е издал заповед № 36/12.07.2010г. за 

изпълнение на решение на ВСС и  налагане на дисциплинарно наказание на 

прокурор В. Г. Изпълнението на наложеното наказание ( намаляване на 

размера на основното трудово възнаграждение с 15%) е приключено на 

01.07.2011г. 

  През останалата част от проверявания период няма наложени 

наказания от административния ръководител, няма предложения за 

поощрения и предложения за налагане на дисциплинарни наказания. 

  

         7.Извършени проверки 
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 Пред проверявания период прокурорите от РП-Мадан са 

осъществили проверки, разпоредени от Окръжна прокуратура – гр.Смолян,   

проверки, включени  в плана на РП-Мадан, както и такива, образувани по 

повод жалби на граждани и след самосезиране. Техният брой и вид  е   

посочен в Справка № 1 за съответната година, приложение към настоящия 

акт. 

 В случаите на извършени проверки на прокуратурата от други 

органи на съдебната власт, след получаване на докладите от извършените 

проверки са организирани съвещания за разглеждането им, на които са 

обсъдени препоръките и набелязани конкретни мерки за отстраняване на 

констатираните пропуски. 

 

    Резултатите от посочените по-горе проверки бяха представени на 

проверяващия екип на ИВСС. 

 

         Административната дейност на РП-Мадан  е на много  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. Веществените доказателства се описват, съхраняват и 

предават съгласно въведените правила с ПОДАПРБ. 

         Спазва се случайният принцип на разпределение на преписките и 

делата.  

 

         ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

         През  2010г. прокурорите в Районна прокуратура Мадан са работили 

общо по 257 преписки. От тях, от предходната година са останали 14, а 

новообразуваните са 243.  

         Районният прокурор Петко Братованов е работил по 138 приписки, а 

прокурор Веселин Георгиев – по 119. 

         За 2011г. общият брой преписки е  233, от които 221  са новообразувани 

и 12  са останали от предходната  година.   

         Районният прокурор Петко Братованов е работил по 118 приписки, а 

прокурор Веселин Георгиев – по 115. 
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         За първото полугодие на 2012г. преписките са 117, всичките 

новообразувани.  

         Районният прокурор Петко Братованов е работил по 60 преписки, а 

прокурор Веселин Георгиев – по 57. 

 

         Констатира се тенденция към  намаляване броя преписки в РП Мадан, 

по които са работили прокурорите през проверявания период.  

 

         През  2010г. са решени 245 преписки, от които 133 са решени от 

районният прокурор Петко Братованов и 112 от прокурор Веселин Георгиев. 

От тях: 

         - откази за образуване на досъдебно производство, включително след 

извършени предварителни проверки – 103 ;  

         - образувани досъдебни производства от прокурор, включително след 

извършени предварителни проверки  – 46.  

        През  2011г. са решени 233 преписки, от които: 

        -откази за образуване на досъдебно производство – 42 ;  

        -образувани досъдебни производства от прокурор, включително след 

извършени предварителни проверки  – 36 ; 

         През първото полугодие на 2012г. са  решени 114 преписки, от които: 

         -откази за образуване на досъдебно производство – 8 

         -образувани досъдебни производства -   18 

        През 2011г. общо 92 преписки са изпратени на МВР или на друг 

специализиран  орган за извършване на предварителна проверка, а през 

първото полугодие на 2012г  - 36.          

 

         На случаен принцип бяха проверени преписки, като движението им се 

проследи по входящия дневник, дневника за предварителните проверки и 

куриерския дневник.  

 

 Преписки, приключили с постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство: 

 

         Пр.пр.№ 424/2012г. по описа на РП-Мадан, прокурор Петко 

Братованов. Преписката е постъпила на 21.06.2012г. в РП-Мадан след 

извършена проверка в РУП-Мадан по повод постъпила при тях жалба, с 

посочени данни за евентуално извършено престъпление  по чл.216 от НК. на 

20.07.2012г. е постановен отказ от образуване на наказателно производство и 

преписката е прекратена. Указано е, че постановлението подлежи на 

обжалване пред Окръжна прокуратура – гр.Смолян, както и преписи от 
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постановлението да бъдат изпратени на жалбоподателя  и на лицето, срещу 

което е извършена проверката/малолетен/, чрез майка му, за сведение. 

Указано е също така, постановлението ведно с преписката да се изпрати на 

МК за БППМН при Общинска администрация – гр.Рудозем за налагане на 

възпитателна мярка по ЗБППМН на малолетния извършител. Към преписката 

са приложени разписки за връчване на постановлението за отказ от 

образуване на наказателно производство. Към преписката, също така, е 

приложено и писмо от МКБППМН, входирано в прокуратурата на 

29.08.2012г.,  към  което е приложено решение № 8/25.08.2012г. за налагане 

на извършителя на възпитателна мярка по ЗБППМН.  

         Пр.пр.№ 522/2012г. по описа на РП-Мадан, прокурор Петко 

Братованов. Преписката е постъпила на 29.06.2012г. в РП-Мадан след 

извършена проверка в РУП-Мадан по повод постъпила при тях жалба, с 

посочени данни за евентуално извършено престъпление  по чл.194 от НК. На 

26.07.2012г. е постановен отказ от образуване на наказателно производство и 

преписката е прекратена. Указано е, че постановлението подлежи на 

обжалване пред Окръжна прокуратура – гр.Смолян, както и преписи от 

постановлението да бъдат изпратени на жалбоподателя  и на лицето, срещу 

което е извършена проверката за сведение. Разпоредено е постановлението 

ведно с преписката да се изпрати по компетентност на административно-

наказващия орган съобразно разпоредбата на чл.218 „б”,ал.1 от НК – 

началника на РУП-Мадан за налагане на административно наказание на 

извършителя на деянието. Към преписката са приложени разписки за 

връчване на постановлението за отказ от образуване на наказателно 

производство. На 03.09.2012г. е входирано писмо от РУП-Мадан с приложено 

към него наказателно постановление от 28.08.2012г. за налагане на глоба в 

размер на 100 лв. по чл.218 „б” от НК. 

            Пр.пр.№ 852/08.03.2012г. по описа на РП-Мадан, прокурор Петко 

Братованов. Преписката е образувана в РП-Мадан  по повод постъпило 

сигнално писмо от директора на Регионална дирекция на горите – гр.Смолян  

ведно с акт за установено нарушение от 29.11.2011г. , констативен протокол и 

рапорт от горски надзирател, с оглед данни за извършено престъпление по 

чл.235 от НК. След извършена предварителна проверка от РУП е постановен 

отказ от образуване на наказателно производство. Указано е, че 

постановлението подлежи на обжалване пред Окръжна прокуратура – 

гр.Смолян, както и преписи от постановлението да бъдат изпратени на 

лицето, срещу което е извършена проверката, на директора на ДГС и 

директора на РДГ, за сведение. Разпоредено е постановлението ведно с 

преписката да се изпрати по компетентност на административно-наказващия 

орган за продължаване на административно-наказателното производство. Към 
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преписката са приложени разписки за връчване на постановлението за отказ 

от образуване на наказателно производство. На 08.03.2012г. е входирано 

писмо от РДГ-гр.Смолян с приложено наказателно постановление от 

09.02.2012г. за налагане на  административно наказание. 

            Пр.пр. № 103/2011г. по описа на РП-Мадан, наблюдаващ прокурор 

Братованов.  Преписката е образувана на 27.01.2011г. въз основа на постъпил 

в РП Мадан Акт за установяване на административно нарушение № 

480/2010г. С постановление от 10.02.2011г. наблюдаващият прокурор е 

отказал да образува досъдебно производство. С писмо от 11.02.2011г. препис 

от постановлението е изпратен на началника на митницата в гр. Пловдив за 

налагане на административно наказание. Препис от постановлението е връчен 

и на лицето, на което е издаден акта за административно нарушение.  Към 

преписката е приложен екземпляр от наказателно постановление № 

126/11.02.2011г. на митница Пловдив, с което на лицето е наложено 

административно наказание „глоба”.  

            Пр.пр. № 188/2011г. по описа на РП-Мадан , наблюдаващ прокурор 

Братованов. Преписката е образувана  на 07.03.2011г. по повод постъпила в 

РП Мадан жалба. С постановление от 08.03.2011г. е възложено извършване на 

предварителна проверка на РУ”Полиция” – Мадан. Определен е срок за 

извършване на проверката- 20 дни. Преписката е постъпила в РП Мадан, след 

извършване на проверката на 24.03.2011г. С постановление от  19.04.2011г. е 

отказано образуване на досъдебно производство. 

            Пр.пр. № 623/2011г. по описа на РП-Мадан, наблюдаващ прокурор 

Георгиев. Образувана е на 29.09.2011г.  по повод постъпила в РП - Мадан 

жалба. С писмо от 30.09.2011г.  преписката е изпратена РУ”Полиция” Мадан 

за предварителна проверка на основание чл. 1, т.5 и чл. 9,, ал.1 от 

Инструкцията. Разпоредено е преписката да се върне на прокурора само ако 

се разкрият достатъчно данни за извършено престъпление /чл. 9, ал.3,т.2 от 

Инструкцията/. Преписката е върната в РП Мадан на 15.11.2011г. с мнение за 

прекратяване. С постановление от 15.12.2011г. е отказано образуването на 

досъдебно производство. 

            Пр.пр. № 693/2010г. по описа на РП-Мадан, наблюдаващ прокурор 

Георгиев. Преписката е образувана в РП-Мадан на 02.12.2010г. по повод 

получена във ВКП жалба и изпратена по компетентност. С постановление от 

29.12.2010г. е възложено на органите на РУП извършването на предварителна 

проверка, като е определен срок за извършване на проверката 20 дни.  

Преписката е получена в РП - Мадан на 17.01.2011г.  С постановление от 

17.02.2011г.  е отказано образуване на досъдебно производство. Във връзка с 

изпратена от ВКП в ОП - Смолян жалба, с писмо от 21.03.2011г. преписката е 

изискана от РП Мадан за инстанционна проверка. Изпратена е с писмо от 
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21.03.2011г. Постановлението е потвърдено от ОП - Смолян с постановление 

от 25.03.2011г.  

            Пр.пр. 424/2010г. по описа на РП-Мадан, наблюдаващ прокурор 

Георгиев. Образувана е на 07.07.2010г. по повод изпратена по компетентност 

от РП Смолян тяхна преписка. С постановление от 09.08.2010г. 

наблюдаващият прокурор е възложил на РУП Мадан извършването на 

предварителна проверка, със срок 20 дни, който е продължен с още 10 дни. 

Преписката е върната в РП Мадан с извършена проверка на 17.09.2010г. , с 

мнение за прекратяване. С постановление от 15.10.2010г. е отказано 

образуване на досъдебно производство. Постановлението е отменено от ОП 

Смолян с постановление от 15.11.2010г. и преписката е върната в РП Мадан 

за изпълнение на дадените указания.  С постановление от 01.12.2010г. РП 

Мадан е възложила извършването на допълнителна проверка. Преписката е 

постъпила в РП-Мадан на 11.12.2010г. С постановление от 28.12.2010г. е 

отказано образуване на досъдебно производство. Това постановление е 

обжалвано и потвърдено от ОП -  Смолян с постановление от 20.01.2011г. и 

от АП - Пловдив с постановление от 14.02.2011г. 

            Бяха проверени още: пр.пр. 786/2011г., наблюдаващ прокурор 

Георгиев; пр.пр 33/2011г., наблюдаващ прокурор Георгиев 

 

            Възложените проверки по преписките се извършват в 

определените срокове. Произнасянията на наблюдаващите прокурор 

също са в определените срокове. При обжалване на постановленията 

жалбите се администрират своевременно и преписките се изпращат 

незабавно на компетентните по-горестоящи прокуратури. 

Постановленията се връчват на жалбоподателите срещу разписки, 

които се прилагат към  преписката. Към преписката се прилагат и 

протоколите от случайното разпределение. 

 

 Преписки, прекратени с резолюция съгласно чл. 8 от 

Инструкция № И 89/10.03.2011 г., в случаите на чл. 4:           
     

            През 2011г.  са прекратени с резолюция на прокурора съгласно  

отмененото Указание № И-281/09.12.2000г. и  ИППП общо 5 преписки, които 

бяха проверени. През първото полугодие на  2012г. техният брой  е 28.  

            Пр.пр. № 522/2011г., наблюдаващ прокурор Братованов. Образувана е 

на 29.07.2011г. по повод изпратена от ОП - Смолян жалба, по компетентност.  

С резолюция от 09.08.2011г. наблюдаващият прокурор е оставил жалбата без 

уважение и е прекратил преписката поради липса на данни за извършено 
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престъпление. Резолюцията е потвърдена изцяло с постановление от 

29.08.2011г. на ОП Смолян. 

         Установи се, че по тези преписки още на следващия ден с обикновена 

поща са изпращани копия от резолюциите на жалбоподателите, което 

обстоятелство се потвърждава от поставеното в куриерския дневник 

пощенско клеймо с дата. 

           Прокурорските актове по преписките по следствения надзор са 

постановени в рамките на тридесетдневния срок от постъпване на 

преписката в прокуратурата.  

Спазвало се е Указание № 281/08.12.2006г. на главния прокурор на 

РБългария при възлагането, извършването и приключването на проверки по 

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

Преписи от постановленията за отказ от образуване на ДП се 

изпращат както на жалбоподателите, така и на лицата, срещу които се 

води проверката. Изпращането на преписите е в рамките на 1-2 дни от 

постановяване на акта. 

         Изтичането на определения за извършване на възложената проверка 

срок се следи от съдебен деловодител и се докладва своевременно на 

наблюдаващия прокурор. 

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

ИППП, административният ръководител на РП-Мадан  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-

Мадан. 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 – Мадан, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ. 

 

През 2011г. прокурорите от РП – Мадан са наблюдавали общо 133  

досъдебни, бързи и незабавни производства,  през 2010г. – общо 158, а през 

първото полугодие на 2012г. – 75 ДП.  Приключени ДП от разследващ орган и 

решени от прокурор през 2011г. – 114, а  през 2010г. – 134, а през първото 

полугодие на 2012г.  - 54 ДП.  
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          От  наблюдаваните през 2011г. бързи производства, 8 са  приключени 

в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  няма  приключени в срока по чл.357, ал.1, т.5 

от НПК  и  няма такива, по които е постановено разследването да се извърши 

по общия ред .  

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

незабавни производства.  
          От  наблюдаваните през 2010г. бързи производства, 10 са  приключени 

в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  1 ДП  е  приключено в срока по чл.357, ал.1, 

т.5 от НПК , и по 1 ДП е постановено разследването да се извърши по общия 

ред .  

          От наблюдаваните през първото полугодие на 2012г бързи 

производства, 5 са  приключени в срока по чл.356, ал.5 от НПК,  няма ДП, 

приключени   в срока по чл.357, ал.1, т.5 от НПК , и  няма ДП, по които  е 

постановено разследването да се извърши по общия ред .  

В  Отчетния доклад за дейността на Районна прокуратура – Мадан  през 

2011г. са анализирани причините, поради които  в няколко поредни години  не 

са наблюдавани незабавни производства. Според администратвния 

ръководител на РП-Мадан, „като причина за липсата на Незабавни 

производства могат да се посочат малкия брой разследващи полицаи, както 

и липсата на достатъчно време, необходимо основно за изготвянето на 

експертизи, тъй като по-голямата част от експертите се намират на 

територията на гр.Смолян. Други проблеми, които се срещат при 

разследващите при образуването и воденето на Незабавни производства са 

затруднения, свързани със своевременното събиране на писмени 

доказателства, касаещи обстоятелства за изясняване извън територията на 

общините – Мадан и Рудозем. Не на последно място са и затрудненията в 

района, свързани с назначаването на служебна защита при необходимост и 

по предвидените в закона случаи.” 

 

          През 2011г. са спрени общо 14 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 14 , спрени срещу известен извършител – няма.  

През 2010г. са спрени общо 21 НП, от които срещу неизвестен 

извършител 18, спрени срещу известен извършител – 3 .  

          През първото полугодие на 2012г. са спрени  общо 5 НП, от които 

срещу неизвестен извършител 3, спрени срещу известен извършител – 2. 

          

          Бяха проверени: 
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 Спрените дела срещу известен извършител и на произволно 

избрани спрени дела срещу неизвестен извършител за  2010г., 

2011г. и първото шестмесечие на 2012г. 

 

         Д.П. № 181/2010г. по описа на РУП - Мадан, пр.пр.вх.№ 473/2010г. на 

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

НПК на 10.08.2010г. срещу известен извършител за престъпление по чл.234 

ал.1 от НК .Във връзка с намиране на лицето са проведени необходимите 

издирвателни мероприятия,след което е бил обявен за общодържавно 

издирване.С постановление от 11.11.2010г. на прокурор Веселин Георгиев 

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  са постъпвали справки от разследващия орган 

относно резултатите от издирването.  

        Д.П./следствено дело/ № 77/1997г. по описа на СлО ОП - Смолян, 

пр.пр.вх.№ 1020/1997г. на РП Мадан.Досъдебното производство е образувано  

от РП Мадан на 27.10.1997г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.194 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК .Поради ненамиране на единия от 

извършителите на деянието делото е било спирано и впоследствие 

възобновявано.За последен път наказателното производство е  спряно с 

постановление от 28.12.2011г. на прокурор Веселин Георгиев , на основание 

чл.244 ал.1 т.3 от НПК, тъй като тъжителката не е била намерена на адреса.В 

цитираното постановление се съдържа указание към водещия разследването 

периодично да се докладват резултатите от издирване.След спиране на 

производството  не са постъпвали справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването.  

         Д.П. № 136/2011г. по описа на РУП - Мадан, пр.пр.вх.№ 520/2010г. на 

РП Мадан.Досъдебното производство е образувано  от прокурор Петко 

Братованов  на 31.10.2011г. 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 06.01.2012г. 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.  

         Д.П. № 55/2010г. по описа на РУ МВР - Мадан, пр.пр.вх.№ 195/2010г. на 

РП Мадан.Досъдебното производство е образувано  по реда на 212 ал.3 от 
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НПК на 01.04.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 

ал.2 вр.ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК .С постановление на прокурор Веселин 

Георгиев от 03.06.2010г.  наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържа указание към 

водещия разследването периодично да се докладват резултатите от 

издирване,както и да се изготви план относно провеждане на оперативно- 

издирвателни мероприятия за установяване извършителя на деянието.След 

спиране на производството е съставен план ,като  регулярно са постъпвали 

справки от разследващия орган относно резултатите от издирването.  

         Д.П. № 201/2010г. по описа на РУ МВР - Мадан, пр.пр.вх.№ 503/2010г. 

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

НПК на 28.08.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216 

ал.1от НК . С постановление на прокурор Веселин Георгиев от 26.11.2010г.  

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

цитираното постановление се съдържа указание към водещия разследването 

периодично да се докладват резултатите от издирване,както и да се изготви 

план относно провеждане на оперативно- издирвателни мероприятия за 

установяване извършителя на деянието.След спиране на производството е 

съставен план ,като  регулярно са постъпвали справки от разследващия орган 

относно резултатите от издирването.  

         Д.П. № 93/2010г. по описа на РУП - Мадан, пр.пр.вх.№ 272/2010г. на РП 

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

на 03.05.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 ал.1 

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

19.07.2010г.  наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 

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

разследването периодично да се докладват резултатите от издирване,както и 

да се изготви план относно провеждане на оперативно- издирвателни 

мероприятия за установяване извършителя на деянието.След спиране на 

производството е съставен план ,като  регулярно са постъпвали справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването.  

        Д.П. № 30/2011г. по описа на РУП - Мадан, пр.пр.вх.№ 153/2011г. на РП 

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

на 15.02.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 ал.1 

т.2 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Петко Братованов от 

20.04.2011г.  наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 

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

разследването да се изготви план за провеждане на оперативно- издирвателни 

мероприятия за установяване извършителя на деянието,както и периодично 

да се докладват резултатите от издирването.След спиране на производството 
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е съставен план, като регулярно са постъпвали справки от разследващия 

орган относно резултатите от издирването.  

        Д.П. № 51/2012г. по описа на РУП - Мадан, пр.пр.вх.№ 310/2012г. на РП 

Мадан.Досъдебното производство е образувано от прокурор Веселин 

Георгиев на 16.05.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.195 ал.1 т.4 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Братованов 

от 26.07.2012г.  наказателното производство е спряно на основание чл.244 

ал.1 т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържа указание към 

водещия разследването да се изготви план за провеждане на оперативно- 

издирвателни мероприятия за установяване извършителя на деянието, както и 

периодично да се докладват резултатите от издирването.След спиране на 

производството е съставен план ,като  регулярно са постъпвали справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването.  

        Д.П. № 157/2011г. по описа на РУП - Мадан, пр.пр.вх.№ 803/2011г. на 

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

НПК на 01.12.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194 

ал.1 от НК. С постановление на  прокурор Веселин Георгиев от 01.02.2012г.  

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

цитираното постановление се съдържа указание към водещия разследването 

да се изготви план за провеждане на оперативно- издирвателни мероприятия 

за установяване извършителя на деянието, както и периодично да се 

докладват резултатите от издирването.След спиране на производството е 

съставен план ,като  регулярно са постъпвали справки от разследващия орган 

относно резултатите от издирването.  

       Д.П. № 37/2012г. по описа на РУП - Мадан, пр.пр.вх.№ 235/2012г. на РП 

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

НПК на 27.03.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 

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

от 14.06.2012г.  наказателното производство е спряно на основание чл.244 

ал.1 т.2 от НПК.В цитираното постановление се съдържа указание към 

водещия разследването да се изготви план за провеждане на оперативно- 

издирвателни мероприятия за установяване извършителя на деянието, както и 

периодично да се докладват резултатите от издирването.След спиране на 

производството е съставен план ,като  регулярно са постъпвали справки от 

разследващия орган относно резултатите от издирването.  

 

         Бяха проверени и спрени досъдебни производство по описа на РП 

Мадан с номера: пр.пр.№ 526/2012г.,пр.пр.№ 452/2011г., пр.пр.№ 646/2010г. и 

пр.пр.№ 651/2010г.    
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               От така проведената проверка е видно, че по спрените производства 

срещу известен и неизвестен извършител 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 

РП Мадан  над дейността на органите на МВР по спрени дела е на нужното 

ниво.           

        През проверявания период прокурорите от РП-Мадан са повишили 

качеството на своята дейност по работата, свързана със спрените дела, 

ръководейки се от Указанията на Главния прокурор и горестоящите 

прокуратури. Указано е с разпореждания на разследващите органи и 

съответните служби от МВР, натоварени с издирвателна дейност, да 

предприемат всички възможни действия, като се изискват периодично /на 

всеки 3 месеца/ справки и календарно-оперативни планове, както и се 

обсъждат съвместно всички необходими мерки, чрез които би могло да се 

доведе до възобновяване на производствата. Основните проблеми при 

спрените досъдебни производства по дела срещу “Известен извършител” е 

установяването местонахождението на обвиняеми от органите на МВР. 

Забелязва се трайна тенденция на намаляване на спрените дела както срещу 

Известен така и срещу Неизвестен извършител 

            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.   

 

          Прекратени НП през 2011г. общо 44,  отменени постановления от съда- 

3, отменени от  по –горестоящите прокуратури -1. 

          Прекратени поради изтекла давност 23. 

 

           Прекратени НП през 2010г. общо 57,  отменени постановления от съда- 

1, отменени от  по –горестоящите прокуратури -1. 

          Прекратени поради изтекла давност 24. 

 

          Прекратени НП през първото полугодие на 2012г. общо 25,             

отменени постановления от съда- 3, отменени от  горестоящите прокуратури -

1. 
          Прекратени поради изтекла давност 13. 

 

 Проверка на случайно избрани прекратени досъдебни 

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

и  на обжалваните  такива. 
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          Д.П. № 29/2010г.  на РУП Мадан, пр.пр.№110/2010г. на РП 

Мадан.Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 

Веселин Георгиев от 08.03.2010г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.194 ал.1 от НК.Наказателното производство е било 

спирано поради неразкриване на извършителя и впоследствие е възобновено 

след неговото установяване.С постановление на прокурор Георгиев от 

05.10.2010г. 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 

изготвено в срок ,посочени са изчерпателно събраните доказателства и са 

изяснени всички обстоятелства по делото.Указано е делото да се изпрати по 

компетентност на РУП-Мадан съобразно чл.218б от НК за налагане на 

административно наказание на извършителя на деянието.  

         Д.П. № 196/2010г.  на РУП Мадан, пр.пр.№ 493/2010г. на РП Мадан. 

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

21.08.2010г. срещу известен извършител за престъпление по чл.216 ал.1 от 

НК.С постановление на прокурор Георгиев от 06.10.2010г. наказателното 

производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.4 т.1 от 

НПК.Постановлението за прекратяване е изготвено в срок ,посочени са 

изчерпателно събраните доказателства и са изяснени всички обстоятелства по 

делото. 

         Д.П. № 44/2010г.  на РУ МВР Мадан ,пр.пр.№149/2010г. на РП 

Мадан.Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 

Веселин Георгиев от 08.04.2010г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.131 ал.1 т.12 пр-ие 3 вр.чл.130 ал.1 от НК.С 

постановление на прокурор Георгиев от 26.08.2010г. 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 пред РС-Мадан.С 

определение № 109/09.09.2010г. на РС Мадан е потвърдено постановлението 

за прекратяване на наказателното производство  

        Д.П. № 221/2010г.  на РУП Мадан,пр.пр.№ 538/2010г. на РП Мадан. 

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 

Братованов от 06.10.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.194 ал.1 от НК.В хода на разследването извършителят е бил установен.С 

постановление на наблюдаващия делото прокурор от 16.12.2010г. 

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

вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Указано е копие от постановлението да се изпрати 

по компетентност на РУП-Мадан съобразно чл.218б от НК за налагане на 

административно наказание на извършителя на деянието.  

       Д.П. № 110/2011г.  на РУП Мадан, пр.пр.№ 548/2011г. на РП Мадан. 

Досъдебното производство е образувано по реда на чл.212 ал.3 от НПК на 
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10.08.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.343 ал.1 б.б 

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

Георгиев от 04.11.2011г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.9 от НПК. Указано е копие от 

постановлението да се изпрати по компетентност на РУП-Мадан за налагане 

на административно наказание на извършителя на деянието по ЗДвП.  

       Д.П. № 16/2011г.  на ГПУ Рудозем, пр.пр.№ 624/2011г. на РП Мадан. 

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

29.09.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.234 ал.1 от 

НК.С постановление на наблюдаващия делото прокурор Георгиев от 

19.12.2011г. 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 при 

изяснена фактическа обстановка.  

       Д.П. № 94/2010г.  на РУП Мадан, пр.пр.№ 271/2010г. на РП Мадан. 

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 

Георгиев от 20.12.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.212 ал.1 от НК.С постановление на наблюдаващия делото прокурор 

Георгиев от 02.06.2011г. наказателното производство е прекратено на 

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

Мадан за прекратяване на наказателното производство е било предмет на 

служебна проверка от страна на ОП-Смолян.С постановление на ОП-Смолян 

от 27.07.2011г. е потвърдено изцяло постановлението за прекратяване на РП 

Мадан.  

       Д.П. № 142/2011г.  на РУП Мадан, пр.пр.№ 668/2011г. на РП Мадан. 

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

24.10.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.343 ал.1 б.б 

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

Братованов от 23.12.2011г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.9 от НПК. Постановлението е 

изготвено в срок и при изяснена фактическа обстановка. Указано е копие от 

постановлението да се изпрати по компетентност на РУП-Мадан за налагане 

на административно наказание на извършителя на деянието по ЗДвП.  

       Д.П. № 224/2010г.  на РУП Мадан, пр.пр.№ 552/2010г. на РП Мадан. 

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

28.09.2010г. срещу известен извършител за престъпление по чл.343 ал.1 б.б 

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

Братованов от 18.02.2011г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.9 от НПК. Постановлението е 

изготвено в срок и при изяснена фактическа обстановка. Указано е копие от 
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постановлението да се изпрати по компетентност на РУП-Мадан за налагане 

на административно наказание на извършителя на деянието по ЗДвП.  

      Д.П. № 150/2011г.  на РУП Мадан, пр.пр.№ 770/2011г. на РП Мадан. 

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

16.11.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127 ал.1  от 

НК.С постановление на наблюдаващия делото прокурор Георгиев от 

18.01.2012г. 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 при 

изяснена фактическа обстановка. Постановлението е обжалвано и е било 

потвърдено с определение № 10 /27.01.2012г. на РС Мадан.  

 

       По проверените  досъдебни производства разследването е проведено в 

разумни срокове. Актовете на прокурорите са добре мотивирани и 

обосновани, постановени при изяснена от обективна и субективна страна 

фактическа и правна обстановка. Същите се съобщават на лицата 

съобразно чл.243, ал.3 от НПК. .Указва се възможността за обжалване пред 

първоинстанционния съд в 7 –дневен срок от получаване на преписа. 

 

 Проверка на отменени постановления за прекратяване на 

наказателното производство        

   

      Д.П. № 158/2010г.  на РУП Мадан,пр.пр.№ 412/2010г. на РП Мадан. 

Досъдебното производство е образувано като бързо производство по реда на 

чл.212 ал.3 от НПК на 01.07.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.325 ал.1 от НК.С постановление на прокурор Георгиев от 

08.07.2010г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 и чл.357 от НПК.Постановлението за прекратяване е обжалвано.С 

определение № 96/26.07.2010г. на РС Мадан постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е отменено. С определение № 

5/31.01.2011г.  на ОС-Смолян е потвърдено определението за отмяна на 

постановлението на РС Мадан. Констатациите на съда са,че е постановено 

прекратяване при непълнота на доказателствения материал и без да е 

проведено обективно, всестранно и пълно разследване. Наказателното 

производство е приключило със споразумение - Протокол № 38/03.05.2011г. 

на РС Мадан.  

     Д.П. № 2/2011г.  на РУП Мадан, пр.пр.№ 12/2011г. на РП Мадан. 

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 

Георгиев от 11.02.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.343 ал.1 б.б ,вр.чл.342 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Георгиев 

от 27.06.2011г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 
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ал.1 т.1 и чл.357 от НПК.На 18.11.2011г. ОП Смолян отменя постановлението 

за прекратяване на наказателното производство като необосновано и 

незаконосъобразно. С определение № 13/25.01.2012г. на РС Мадан 

наказателното производство е прекратено поради направено искане за това от 

страна на пострадалия.  

      Д.П. № 145/2011г.  на РУП Мадан, пр.пр.№ 579/2011г. на РП Мадан. 

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор 

Георгиев от 21.11.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.183 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Георгиев от 24.02.2012г. 

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

чл.357 от НПК. Постановлението за прекратяване е обжалвано пред РС-

Мадан. С определение № 27/07.03.2012г.  на РС Мадан постановлението за 

прекратяване на наказателното производство е отменено като постановено 

при непълнота на доказателствата. От съда са дадени конкретни указания, 

които впоследствие  са били изпълнени. Делото е внесено с обвинителен акт в 

съда. 

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

извършени общо по 6 ДП, които ДП са изпратени на разследващ орган, няма  

ДП, по които  действията са  извършени от прокурор. За 2010г. по 1 ДП са 

извършени действия на основание чл.242,ал.2 от НПК, като ДП е  изпратено на 

разследващия орган, и за първото полугодие на 2012г.  –  3 ДП за изпратени на 

разследващ орган. 

           Исканията за удължаване срока на разследване по досъдебните 

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

         През 2010г.  е  внасено 1  искане в съда за вземане на обезпечителни 

мерки, по реда на  чл.72,ал.1 и чл.73, ал.3 от НПК, уважено; през 2011г. – 3 

броя, уважени и през първото полугодие на 2012г. – 2 броя, уважени. 

         За проверявания период няма  наказателни производства взети на 

специален надзор. 

          

 Наблюдавани досъдебни производства, на производство към 

момента на проверката от ИВСС 

 

        Наблюдаващ прокурор  Петко Братованов 

        Пр.пр.№ 548/2012г. по описа на РП-Мадан, ДП № 50/2012г. по описа на 

РП-Мадан. ДП е образувано на 09.07.2012г.  на основание чл.212,ал.3 от НПК 

за престъпление по чл.343,ал.1,б”б”,вр.чл.342,ал.1 от НК с протокол за оглед 

на местопроизшествие. На 31.08.2012г. в прокуратурата е входирано  

подробно мотивирано искане от разследващия полицай за удължаване срока 

на разследване с 2 месеца, считано от 10.09.2012г. Същото е уважено с писмо 
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от 31.08.2012г. от административния ръководител на РП-Мадан. Към 

преписката е приложен план за провеждане на разследването, одобрен от 

наблюдаващия прокурор.  

        От наблюдаваните към настоящия момент 9 броя  досъдебни 

производство от прокурор Петко Братованов, започнати от МВР,  само 2 броя 

са образувани преди 30.06.2012г. : пр.пр.№ 527/2012г. – ДП е образувано на 

30.06.2012г., удължен срок до 31.10.2012г.; и пр.пр.№  422/2012г. – ДП е 

образувано на 06.06.2012г., удължен срок до 07.10.2012г. Останалите 7 

досъдебни производства са образувани през месеците юли и август 2012г. 

       От наблюдаваните от прокурор Петко Братованов към момента на 

проверката 3 досъдебни производства, образувани с постановление на 

прокурор, 2 ДП са образувани през месеците август и септември, а едно – на 

24.04.2012г. Същото бе проверено – пр.пр.№ 308/2012г., ДП № 57/2012г. по 

описа на РУП - Мадан, за престъпление по чл.157, ал.3, вр.чл.26, ал.1, 

вр.чл.63, ал.1 от НК срещу известен извършител. Срокът за разследване е 

удължен до 26.10.2012г. Към наблюдателната преписка е приложен 

следствено-календарен план за разследване по досъдебното производство. С 

постановлението за образуване на досъдебното производства  наблюдаващият 

прокурор е дал подробни указания по разследването / в 10 пункта/. 

      Не се установиха нарушения по движението на делата на производство.  

 

       Наблюдаващ прокурор Веселин Георгиев 

       Започнати досъдебни производства от МВР – общо 4, от които 3 са 

започнати през месец септември 2012г., а  1 – през месец май 2012г.  ДП № 

66/2012г. по описа на РУП-Мадан / пр.пр.№ 399/2012г./ е образувано на 

23.05.2012г.  за престъпление по чл.216,ал.1 от НК.  Срокът за разследване е 

удължаван на два пъти. / изтича на 25.10.2012г./ Към наблюдателната 

преписка е приложен следствено-календарен план за разследване, одобрен от 

наблюдаващия прокурор. 

 

        Образувани досъдебни производства от прокурор  -  общо 3, от които 1 

ДП е образувано на 13.09.2012г. 

         Пр.пр.№ 127/2012г. / ДП № 45/2012г. е образувано на 04.05.2012г. 

Срокът на разследване е удължаван на два пъти / до 06.11.2012г./. 

         Пр.пр.№ 534/2010г., сл.дело  № 227/2010г. Досъдебното производство е 

образувано на 25.11.2010г. за престъпление по чл.206,ал.1 от НК. Срокът за 

разследване е продължаван на няколко пъти и изтича на 05.10.2012г. С 

постановление от 24.06.2011г. делото е прекратено на основание 

чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.1 от НК. След подадена жалба срещу 

постановлението за прекратяване на наказателното производство, 
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постановлението е отменено с определение на съда от 20.07.2011г. Възложено 

е извършване на допълнителни действия по разследването. С постановление 

от 15.02.2012г. наказателното производство отново е прекратено  на 

основание чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.1 от НК. С определение на РС-Мадан 

от 19.03.2012г. постановлението отново е  отменено и делото е върнато в РП-

Мадан с указания за изпълнение. 

         Не се установиха нарушения по движението на делата на 

производство.  

 

 Преписките и делата се предават на наблюдаващите прокурори с 

докладни книги, срещу подпис, с отбелязване на датата на връчване, 

както и датата на резолюцията на административния ръководител  за 

разпределяне на същите. При предаване на решената преписка, в 

докладната книга се отбелязва решението по преписката. Всяка седмица 

се изготвят и предават на наблюдаващите прокурори справки за 

изтичането на сроковете.  

 

 

         Спазва се срочността за решаване от прокурора  на досъдебните 

производства в едномесечен срок. Изготвените прокурорски актове 

отговарят на изискванията на НПК. 

         Изпълняват се методическите указания на главния прокурор на 

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

чл.226 от НПК преди предявяване на  разследването, като се съставя 

надлежен протокол. Проверяващият екип констатира, че се спазва и 

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

своевременно. 

        Досъдебните производства се разследват в предвидените в НПК 

срокове.  

         Наблюдаващите прокурорите от РП-Мадан не са се ангажирали пряко 

с извършването на процесуално-следствени действия по разследването, а са 

засилили своята дейност в осъществяване по-ефективно ръководство и 

надзор върху разследването. При изпълнение на своите функции прокурорите 

са ръководели непрекъснато развитието на досъдебното производство от 

образуването му до неговото окончателно приключване. Оказвана е 

постоянна професионална помощ от страна на прокурорите на 

разследващите полицаи по конкретните дела. 

 

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 
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          1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

          През 2011г. прокурорите при РП-Мадан са решили 51 досъдебни 

производства с внесени обвинителни акта по 53 престъпления срещу 58 лица, 

което представлява 38,6 % спрямо общо наблюдаваните досъдебни 

производства  и 44,7 % спрямо общо решените досъдебни производства.  

          В сравнение с периода на 2010 г., тогава  са били внесени 49  

обвинителни акта в съда, а през 2009 г. са били 57.  

          Забелязват се устойчиви показатели през последните три години . 

          През първото полугодие на 2012г. в съда са внесени  20 обвинителни 

акта. 

 През 2011г. и през първото полугодие на 2012г.  няма решени 

досъдебни производства с внесени в съда предложения за досъдебни 

споразумения по чл.381 НПК. През 2010г. са постигнати  3 споразумения, и 

трите на прокурор Веселин Георгиев, одобрени от съда.  

         Внесените през 2011г.  в съда постановления с предложения за 

освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 

наказание по чл.78а от НК, са 4  за 4 престъпления срещу 4 лица, което 

представлява 3,03 % от общо наблюдаваните досъдебни производства  и 3,5 

% спрямо общо решените  досъдебни производства. През 2010г. 

предложенията по реда на чл.375 НПК са 2, и двете на прокурор Георгиев, 

уважени от съда. През първото полугодие на 2012г.  предложенията по реда 

на чл.375 НПК са 4, внесени от прокурор Георгиев. 

        Спрямо 2010г., през 2011г. е налице незначително увеличение на общия 

брой внесени прокурорски актове в съда. 

 

        През 2010г.  Районен съд-Мадан е постановил  2 оправдателни присъди 

по общия ред, по обвинителни актове, внесени от прокурор Веселин 

Георгиев. Същите са протестирани, като протестите  са неуважени. 

        През 2011г. Районен съд-Мадан е постановил  1 оправдателна присъда по 

общия ред, по обвинителен акт, внесен от прокурор Веселин Георгиев. 

Същата е протестирана, като протестът  не е уважен. 

         През първото полугодие на 2012г. Районен съд-Мадан е постановил  1 

оправдателна присъда по общия ред, по обвинителен акт, внесен от прокурор 

Веселин Георгиев. Същата е протестирана, като протестът  не е уважен. 

         За проверявания период няма постановени опрадвателни присъди по 

обвинителни актове, внесени в съда от прокурор Петко Братованов 
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         Бяха проверени: 

 

         ПД № 70/2011г. /ДП № 76/08г. по описа на РУП Мадан, пр.пр. № 

322/08г. по описа на РП - Мадан/. Делото е постъпило в РП - Мадан на 

24.11.200г.  На 23.12.2008г. е изготвен обвинителен акт от прокурор Георгиев 

срещу едно лице за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. С писмо от същата 

дата делото заедно с обвинителния акт е внесено в съда. С присъда № 

141/14.12.2009г. по НОХД № 150/2009г. по описа на РС Мадан подсъдимият е 

признат за невиновен и е оправдан по повдигнатото обвинение. На 

29.12.2009г. срещу присъдата е изготвен мотивиран протест от наблюдаващия 

прокурор. С решение от 07.06.2010г. по ВНОХД № 11/2010г. по описа на ОС- 

Смолян е потвърдена присъдата на РС -  Мадан. 

         ПД  № 35/09г. /ДП 264/2008г. по описа на РУП Мадан,  пр.пр. № 

968/2008г. по описа на РП - Мадан, наблюдаващ прокурор Георгиев. Делото е 

постъпило в РП - Мадан на 19.08.2009г. На 20.08.2009г. е изготвен 

обвинителен акт от наблюдаващия прокурор срещу едно лице за 

престъпление по чл. 129, ал.1, вр. с ал.2 от НК, който с писмо от същата дата 

е внесен в РС Мадан. С присъда от 28.01.2010г. по НОХД № 130/2009г. по 

описа на РС-  Мадан подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по 

повдигнатото обвинение. Срещу присъдата е изготвен мотивиран протест от 

прокурор Георгиев. С решение от 07.06.2010г. по ВНОХД № 42/2010г. по 

описа на  ОС - Смолян присъдата на РС- Мадан е потвърдена. 

         ПД 3/2011г. /ДП № 140/10г. по описа на РУП Мадан, пр.пр. № 

371/2010г. по описа на РП -  Мадан/, наблюдаващ прокурор Георгиев. Делото 

е получено в РП - Мадан на 25.01.2011г. Изготвен е обвинителен акт срещу 

едно лице за престъпление по чл. 216, ал.5, вр.  ал.1, вр.  чл. 26, ал.1 от НК, 

който на 25.02.2011г. е внесен в РС - Мадан. С разпореждане от 07.03.2011г. 

по НОХД № 27/2011г.  РС -Мадан е прекратил производството по делото и го 

е изпратил на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, поради 

отвод на всички съдии и невъзможност да бъде сформиран съдебен състав. 

Делото е гледано от РС - Смолян и с присъда от 29.11.2011г. по НОХД № 

251/2011г. подсъдимият е признат  за невиновен и оправдан по повдигнатото 

обвинение. Срещу присъдата е изготвен протест от наблюдаващия прокурор. 

С решение от 30.03.2012г. на ОС Смолян присъдата на РС Смолян е 

потвърдена. 

 

         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 на делото в 

прокуратурата/ПД 8/2010г., прокурор Георгиев; ПД 6/2010г., прокурор 
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Братованов; ПД 4/2010г., прокурор Георгиев; ПД 10/2010г., прокурор 

Братованов- делото е постъпило в РП - Мадан на 09.04.10г., на същата дата е 

внесено в съда с обвинителен акт, на 04.05.2010г. е постановена осъдителна 

присъда, която е влязла в сила на 20.05.2010г.; ПД 13/2011г., прокурор 

Братованов- делото /БП/ е постъпило в РП - Мадан на 19.05.2011г. и на 

същата дата е внесено в съда с обвинителен акт, на 27.05.2011г. е постановена 

осъдителна присъда, която е влязла в сила на 27.05.2011г.; ПД 24/2011г., 

прокурор Георгиев-делото е постъпило в РП Мадан на 02.09.2011г., на същата 

дата е внесено с обвинителен акт в съда, на 09.09.2011г., с протоколно 

определение е одобрено споразумение, с което подсъдимият се е признал за 

виновен и на същата дата определението е влязло в сила. 

         Прокурорските дела  се комплектоват много добре,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. 

          

           Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове през първото 

полугодие на 2012г. и през 2010г. няма. През 2011г. е върнато с определение 

на съда 1 дело, образувано по обвинителен акт, изготвен от прокурор 

Георгиев. 

           В РП-Мадан се изготвят  досиета на оправдателните присъди  и на 

върнатите от съда дела за всяка година поотделно. Досиетата съдържат: 

обвинителен акт, постановените съдебни актове с мотивите към тях, протеста 

на наблюдаващия прокурор, копие от жалба, ако има такава, становище на 

наблюдаващия прокурор, след влизане на присъдата в сила, както и доклад на 

административния ръководител по т.2.1., съгласно указание 154/2012г. на 

главния прокурор. Тези досиета се съхраняват в отделна папка, към която са 

приложени и всички указания на ВКП и издадените от административния 

ръководител заповеди, във връзка с тях. Отделно се водят: регистър на 

постановените оправдателни присъди и описна книга на върнатите за 

доразследване дела и подадените протести. 

 

Спазват се законоустановените срокове за внасяне на прокурорските 

актове в съда. Обвинителните актове, като цяло, съдържат реквизитите 

посочени в чл.246 от НПК. Делата се внасят в съда с придружителни писма, 

в които се отразяват и веществените доказателства, които се внасят в 

съда.  Отразяването в книгата за обвинителните актове е точно и пълно.  
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         През 2010г. има сключени 3  досъдебни  споразумения по чл.381 от 

НПК от  прокурор Георгиев.   

         Същите бяха проверени: 

         Пр.пр.№ 210/2010г. Досъдебното производство е постъпило в РП-

Мадан на 26.07.2010г. с мнение  за предаване обвиняемия  на съд. На 

26.08.2010г. е изготвено споразумение по чл.381 НПК. На същата дата е 

внесено в съда заедно с предложение от наблюдаващия прокурор. С 

протоколно определение от 30.08.2010г. споразумението е одобрено от съда. 

Протоколът от съдебното заседание е изпратен в прокуратурата с писмо от 

31.08.2010г. На корицата на прокурорското дело  е  прикрепен формуляр, в 

който се съдържа подробна информация за  делото. Бяха проверени и другите 

две дела – пр.пр.№ 274/2010г. и  пр.п р.№ 344/2010г. 

         За първото полугодие на 2012г. има сключено едно споразумение от 

прокурор Георгиев – пр.пр.№ 807/2012г. Същото бе проверено.  

         Не бяха установени  нарушения по движението на  проверените 

наказателни производства. 

         Споразуменията се изготвят в рамките на едномесечния срок след 

постъпване на делото в прокуратурата. По прокурорските дела се прилагат 

преписи от протоколните определенията на съда  за одобряване на 

споразуменията. В книгата за споразуменията записванията кореспондират 

с материалите по прокурорските дела. 

         Бяха проверени всички  прокурорски дела, приключили с предложения 

за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 

наказание по чл.78а, за проверявания период от време. 

Всички предложения са изготвени от прокурорите в рамките на 

едномесечния срок след получаване на делото в прокуратурата и са внесени в 

съда. Преписките се комплектоват с крайния съдебен акт. Книгата по 

чл.78а от НК се води редовно. 

                   

         2.Организация на дейността по изпълнение на присъдите 
 

         В РП-Мадан изпълнението на присъдите се извършва от 

административния ръководител -районен прокурор Петко Братованов. 

         Приведените присъди в изпълнение през 2010г. са 48, през 2011г.- 41, 

през първото полугодие на 2012г. – 25. 

         За целия проверяван период няма неприведени в срок присъди, както и 

няма отлагания на изпълнение на наказанието. 

На случаен принцип бяха проверени присъдни преписки, като 

движението им се проследи и в книгата за изпълнение на присъдите, както и 

в азбучника на осъдените лица. 
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         Присъдна преписка № Р-32/2010г. Препис от протоколно определение  

за споразумение на РС - Мадан е получен за изпълнение в  РП - Мадан на 

21.09.2010г., с отбелязване, че е влязло в сила на същата дата. На същата дата 

РП-Мадан е изпратила за изпълнение на началника на пробационната служба 

в гр. Смолян. На 04.092010г. пробационната служба е уведомила РП -  Мадан, 

че  наказанието е приведено в изпълнение на 29.09.2010г. На 04.09.2010г. РП-

Мадан е уведомила РС-Мадан. На 30.08.2011г. пробационната служба е 

уведомила РП-Мадан, че наказанието е изтърпяно на 25.08.2011г. На 

30.08.2011г. РП -  Мадан е уведомила РС -  Мадан. 

             Бяха проверени още: присъдна преписка № Р-29/2010г., Р-18/2011г.  

 

  Действията на прокурора по изпълнение на присъдите са били 

правилни и своевременни, като е спазвано изискването за бързина. Всички 

присъди са изпращани за изпълнение на съответните адресати в срок до 5 

дни от постъпването им в прокуратурата. Своевременно е уведомяван съда 

за извършеното изпълнение. Не са били констатирани за периода пропуски и 

нарушения, свързани със самото изпълнение и с воденето на съответната 

документация по изпълнението. Получените присъди надлежно се описват в 

съответната книга. Записванията в нея кореспондират с материалите по 

присъдните преписки. Книгата се проверява ежемесечно от районния 

прокурор, което се удостоверява с подпис, дата и печат в самата книга.  

Изпълнителните документи са съдържали необходимите реквизити.  Във 

всички случаи на изпълнение на присъдите "Лишаване от свобода" е 

зачитано времето на предварителното задържане. При изпълнение на 

всички наказания районния прокурор е следил и стриктно е спазвал 

указанията на горестоящите прокуратури по привеждане в изпълнение на 

влезлите в сила присъди, решения и определения на съда. Изисквани са 

непрекъснато справки от затворите по изтърпяваните присъди.  

 

          3.Гражданско - съдебен надзор. 

 

Броят на гражданските дела с участие на прокурор през 2010г. е общо 6, 

през 2011г. – 6, през първото полугодие на 2012г. – 1. 

Предявени граждански искове от прокурор няма, както и  няма 

обжалвани съдебни решения от прокурор.         

 

           4.Административно-съдебен надзор 
 

            Дейността по административно-съдебния надзор на Районна 

прокуратура-Мадан през 2011г. е осъществявана от прокурорите съгласно 
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Указанията на Върховна административна прокуратура-София, Апелативна 

прокуратура-Пловдив и Окръжна прокуратура-Смолян, както и задачите, 

залегнали в плана на Районна прокуратура-Мадан по този надзор, като са 

били включени за изпълнение и конкретни задачи от плана на Окръжна 

прокуратура-Смолян.  Изпълнявано е Указание № И-29/2008г. на ВАП-

София. 

           Като цяло организацията на дейността по административния надзор е  

на необходимото ниво и е  насочена към всеобхватното изпълняване на 

всички задачи в определените срокове, залегнали в плана за този надзор.      
При прилагането на законовата и подзаконовата нормативна уредба не са 

възниквали проблеми. Постигнати са добри резултати в работата на 

прокурорите, които са работили при добро взаимодействие със 

специализираните контролни органи и институции в региона. 

           Със заповед № 33 от 08.03.2011г. администратвният ръководител на 

РП-Мадан, в изпълнение на препоръките, визирани в Акта за резултати от 

извършена тематична проверка от Инспектората към ВСС в съдебния район 

на Окръжна прокуратура – гр.Смолян относно упражнявания от 

прокуратурата надзор за законност за спазване разпоредбите на ЗОС, 

рекгламентиращи разпореждането с имоти общинска собственост, е издал 

разпореждане за предприемане на мерки за изпълнение на разпореждане от 

19.07.2011г. на окръжния прокурор на  ОП-Смолян. Заповедта е адресирана 

до прокурор Веселин Георгиев от РП-Мадан, отговарящ за надзора за 

законност.    

          В Районна прокуратура-Мадан само прокурор Веселин Георгиев  е 

ангажиран по преписки, касаещи административния надзор за законност. 

През  2011 г. същият е проверил общо 448 административни актове. Това са  

основно протоколи с решения, взети на заседания на Общинските съвети и 

наказателни постановления. През 2010 г. техния брой е  462, а през 2009 г. – 

448 броя. Налице е намаление на проверените административни актове в 

сравнение с 2010 г. и устойчивост в сравнение с 2009 г. 

          При проверката на  всички преписките,  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 
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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 

          Администрирането на Районна прокуратура – гр.Мадан е на много 

високо ниво. Районният прокурор Петко Братованов осъществява текущ 

контрол върху дейността на прокурорите и съдебните служители. 

Създадена е организация за своевременно издаване на заповеди и 

разпореждания, въз основа на указания и разпореждания на по-

горестоящите прокуратури, както и по собствена преценка. Създадената 

практика да се възлагат и изготвят анализи по проблемни за 

прокуратурата въпроси води до положителни резултати. 

          Книгите, регистрите и дневниците, които се водят в РП-Мадан, 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ 

и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. 

Отбелязванията, които се правят в тях, отразяват коректно движението 

на преписките и делата. 

         

         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.  

         

 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.  
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           Срочността на решаване от прокурора  на досъдебните производства 

е до един месец. Изготвените прокурорски актове отговарят на 

изискванията на НПК. 

          В РП-Мадан  стриктно 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 

/ДП се докладва от разследващия орган на наблюдаващия прокурор не по-

малко от 10 дни преди изтичане срока на разследване.Наблюдаващият 

прокурор дава съгласие за предявяване на разследването, за което се 

оформя протокол, който се прилага към досъдебното производство/. 

Спазват се законоустановените срокове за  изготвяне и внасяне на 

прокурорските актове в съда. Обвинителните актове съдържат 

реквизитите посочени в чл.246 от НПК.  

          Присъдите се получават своевременно в РП-Мадан след влизането им 

в сила и  незабавно се  изпращат  за изпълнение.   РП-Мадан  своевременно 

уведомява РС-Мадан  за привеждане на присъдите в изпълнение, както и за 

изтърпяване на наложените наказания. Книгата за изпълнение на 

присъдите се води редовно. 

           Бе установено,  че дадените препоръки от ИВСС при предходната 

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

           Всички направени през 2009г. положителни констатации за 

цялостаната дейност на прокурорите и съдебните служители от РП-

Мадан са актуални и към днешна дата. 

          Районният прокурор Петко Братованов все така  умело  съчетава  

функциите си  и на административен ръководител и на прокурор. При 

проверката бяха направени следните констатации относно неговата 

дейност: 
         През периода на проверка са предприети  мерки, включително и 

дисциплинарни, за засилване на контролната дейност от страна на 

административния ръководител върху дейността на прокуратурата,   чрез 

прилагане на високи критерии спрямо прокурорите и служителите за 

активност,  професионално усърдие и компетентност в работата на всеки 

един от тях. 

         Във всички случаи на установени проблеми в работата на РП-Мадан, 

административният ръководител на прокуратурата е провеждал 

съвещания, на които са анализирани конкретните причини и са правени 

конкретни предложения за преодоляването им, както и предприемане на 

конкретни действия в тази насока, които са дали резултат.  

Ръководството на горестоящата прокуратура е било запознавано с 

проблемите в работата на РП-Мадан. Издавани са множество заповеди, 
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разпореждания и указания, свързани с организационни дейности в 

прокуратурата. 

         Паралелно с осъществяване на  административно-ръководната 

дейност районният прокурор Братованов е работил с еднаква  

натовареност по преписките  и делата  от всички групи, като работата му 

се отличава с високо професионално ниво. 

         За проверявания период няма внесени в съда обвинителни актове от  

районния прокурор Братованов, които да са върнати  поради допуснати 

процесуални нарушения. 

        За проверявания период няма постановени от съда оправдателни 

присъди по обвинителни актове, изготвени, внесени и поддържани в съда от 

районния прокурор Братованов. 

         За проверявания период прокурор Братованов не е внасял в съда 

споразумения за решаване на делото в досъдебното производство по реда на 

чл.381 НПК. 

         Дейността   по изпълнение на наказанията и другите принудителни 

мерки се осъществява от районния прокурор Братованов. Същият е следил и 

стриктно е спазвал указанията на горестоящите прокуратури по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения 

на съда.  

        През второто полугодие на 2012г. в рамките на осъществяване на 

администратвния надзор за законност районния прокурор Братованов се е  

самосезирал и е осъществил две проверки и  е дал   разпореждания до 

съответните държавни органи. 

         Гореизложеното сочи за висок професионализъм, инициативност и 

образцово изпълнение на служебните задължения от страна на  

административния ръководител - районен прокурор Петко Братованов. 

        Предвид направените в Акта констатации по конкретни преписки и 

дела, както и след извършен анализ на цялостната работа на  

административния ръководител-районен прокурор на РП-Мадан Петко 

Братованов, се налага изводът, че Инспектората към Висшия съдебен 

съвет следва да предложи на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура Смолян, на основание чл.304 ал.2, вр. ал.1 от ЗСВ, 

да внесе предложение до ВСС за поощрение на същия.  
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          На основание чл.58(2) от ЗСВ  Инспекторатът към ВСС прави 

следните 
  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

         1.Административният ръководител – районен прокурор на РП-

Мадан  да предприеме действия за създаване на 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. (препоръката касае дейността на всички районни  

прокуратури от съдебния район на Окръжна прокуратура-Смолян)                   

          2.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 Мадан за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

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

Районна прокуратура Мадан 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.  

         Административният ръководител да запознае прокурорите от РП – 

Мадан 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.198 ал.2 т.3 от ЗСВ административният ръководител 

да приобщи към личните кадрови досиета на прокурорите конкретните 

констатации за тях в настоящия акт, които да се вземат предвид при 

атестирането им. 

 

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура – Смолян, за сведение .  
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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-01-77/21.09.2012г. 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 

 

 
 


