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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-

96/17.10.2012г. на главния инспектор.  

         Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любомир 

Георгиев с експерти Маргарита Борисова и Ана Рачева. 

         Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, 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 РП – гр.Смолян 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.Смолян  

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

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

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

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

организацията на образуването и движението на досъдебните, бързи и 

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

/справка № 4/. 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: 

         За периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. щатът на Районна 

прокуратура гр.Смолян е 8 /осем/ прокурорски бройки – районен прокурор, 

зам.районен прокурор – 1 бр., прокурор – 5 бр., мл.прокурор – 1 бр. 
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         -  от тях работили през годината реално - 5,3 прокурори. 

         - брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец – през 

първото полугодие на 2012 година са отсъствали повече от един месец двама 

прокурори, а именно: за периода от 01.01.2012 г.до 30.06.2012 г. е отсъствала 

мл.прокурор Катя Иванова, тъй като същата е била в отпуск по майчинство, а 

от месец май 2012 г. е ползвала редовен платен годишен отпуск. От 12.03.2012 

г. прокурор Гинка Лазарова е  командирована да изпълнява функциите на 

прокурор в РП - Пловдив на основание заповед № 677/02.03.2012 г. на 

зам.главния прокурор при ВКП г-н Валери Първанов; а считано от 26.03.2012 

г. прокурор Лазарова е напуснала РП- Смолян, поради преместването й като 

прокурор в РП Пловдив, съгласно Решение по протокол № 5/02.02.2012 г. на 

ВСС. 

         Незаети щатни бройки за прокурори - В Районна прокуратура 

гр.Смолян за първото полугодие на 2012 год. е имало 2 бройки  – една, 

освободена от 26.03.2012 г. с преместването на прокурор Лазарова в РП 

Пловдив и една свободна от 2011 г., като за същата е обявен и проведен 

конкурс. На последната, считано от 18.06.2012 г. е назначен прокурор Станчо 

Станчев, съгласно Решение по протокол №11/15.03.2012 г. на ВСС.  

         За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. щатът на Районна 

прокуратура гр.Смолян е 8 прокурорски бройки – районен прокурор, 

зам.районен прокурор – 1 бр., прокурор – 5 бр., мл.прокурор – 1 бр. От тях, 

работили през годината реално - 6  прокурори. 

         Незаети щатни бройки за прокурори - В Районна прокуратура 

гр.Смолян в периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. е имало 1 незаета щатна 

бройка за прокурор. Същата е била свободна поради назначаването през 2010 

г.на прокурор Делисивкова за административен ръководител.  

         За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. щатът на Районна 

прокуратура гр.Смолян е 7  прокурорски бройки – районен прокурор, 

зам.районен прокурор – 1 бр., прокурор – 4 бр., мл.прокурор – 1 бр. 

         До 26.02.2010 г. длъжността „административен ръководител-районен 

прокурор” е заемана от г-н Спас Динков, чийто мандат приключва на 

26.02.2010 г. От 26.02.2010 г. заема длъжността „прокурор”, считано до 

15.03.2010 г., когато е напуснал РП Смолян и е назначен за зам.окръжен 

прокурор в ОП Смолян. От 26.02.2010 г. и.ф.административен ръководител е г-

жа Йордана Делисивкова, която съгласно Решение по протокол № 

26/08.07.2010 г. на ВСС е назначена за административен ръководител на РП 

Смолян.  

         Г-жа Гинка Лазарова е заемала длъжността „мл.прокурор” до 

15.03.2010 г., а от 16.03.2010 г. е назначена на длъжността „прокурор” 

съгласно Решение по протокол №6/11.02.2010 г. на ВСС, като тази 

прокурорска бройка е била трансформирана от ОП Кърджали. 
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         От 01.03.2010 г. на свободната длъжност „прокурор”, която е била 

обявена и се е провеждал конкурс през 2009 г., е назначен прокурор Здравко 

Делиев, съгласно Решение по протокол № 52/11.12.2009 г. на ВСС. 

         От тях работили през годината реално 6  броя прокурори. 

         Незаети щатни бройки за прокурори: 

         В Районна прокуратура гр.Смолян в периода от 01.01.2010 г. до 

31.12.2010 г. е имало 1  незаета щатна бройка за прокурор. Същата е била 

свободна поради назначаването на прокурор Делисивкова за административен 

ръководител. До 01.11.2010 г.е била свободна и 1  бройка за мл.прокурор, 

която е заета от 01.11.2010 г. от г-жа Катя Валериева Иванова, съгласно 

Решение по протокол №35/30.09.2010 г. на ВСС. Г-жа Иванова от 01.11.2010 

г.е била на 6-месечно обучение за мл.прокурори в НИП. 

         Констатира се непопълнен щат за прокурори през целия проверяван 

период. РП-Смолян непрекъснато е работила и продължава да работи в 

намален състав от прокурори. 

         Администрация – общ брой служители и конкретно заети длъжности: 

         В Районна прокуратура гр.Смолян за периода от 01.01.2012 г.до 

30.06.2012 г.общият брой на служителите е 8  броя. От 01.01.2012 г. РП-

Смолян е отделена от ОП-Смолян като нов третостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити, поради което на основание Заповед № 3216/11.11.2011 г. е 

преразпределена, считано от 01.01.2012 г., една щатна бройка „главен 

счетоводител” от щата на ОП - Смолян в щата на РП- Смолян; както и е 

трансформирана, считано от 01.01.2012 г. една щатна бройка „съдебен 

секретар” от щата на РП- Смолян в щатна бройка „младши специалист – 

счетоводител, касиер и съдебен секретар”.  

         Конкретно заетите длъжности са: 

         1 бройка „съдебен администратор”; 

         1 бройка „главен счетоводител”; 

         1 бройка „административен секретар”; 

         1 бройка „младши специалист – счетоводител, касиер и съдебен 

секретар”; 

         1 бройка „съдебен деловодител”; 

         1 бройка „съдебен деловодител - компютърна обработка на данни”; 

         1 бройка „призовкар”; 

         1 бройка „шофьор”.  

 

         2.Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.  
          От тях: 

           - водени на основание Правилника за организация на дейността 

на администрацията на Прокуратурата на РБ: - входящ дневник; изходящ 

дневник; разносна книга за писма и колети; разносна книга за документи и 

книжа до институции; заповедна книга; книга на делата, върнати за 

доразследване – НДП-01-04; книга за задържани лица – НПД-01-09; описна 
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книга на следствените дела – НДП-01-01; описна книга на дознанията – НДП-

01-02; азбучник към описна книга на следствените дела; азбучник към 

описната книга на дознанията; книга за делата на специален отчет; книга за 

обвинителни актове; книга за досъдебно предложение за споразумение; книга 

за освобождаване от наказателна отговорност; азбучник към книгите за 

обвинителен акт, за досъдебно предложение за споразумение и за 

освобождаване от наказателна отговорност; книга за изпълнение на присъдите; 

азбучник към книга за изпълнение на присъдите; книга за веществени 

доказателства; книга за временно настаняване на лица с неустановена 

самоличност; книга за психично болните лица, поставени под запрещение; 

книга за предложения за принудително лечение; азбучник към книга за 

предложения за принудително лечение; книга за преписките с участие на 

непълнолетни лица; азбучник към книга за преписките с участие на 

непълнолетни лица; дневник за граждански дела; описна книга за предявани 

искове от РП-Смолян в съда; книга за участията на прокурорите от РП-Смолян 

в заседания по граждански дела; книга на постъпили ревизионни актове за 

проверка; азбучник към книга на постъпили ревизионни актове за проверка 

         -водени по указание на ВКП - регистър за изпратени уведомления до 

Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 

УИС – унифицирана информационна система на ПРБ; Регистър за дела с висок 

обществен интерес; регистър/дневник за регистриране на паралелни 

наказателни производства и преписки, на основание чл.4, чл.37 и чл.480 от 

НПК, отнасящи се до приложение на принципа в правото „Non bis in idem”; 

регистър по чл.6 от Инструкция № 2 за лица, срещу които са на производство 

повече от едно ДП. 

         -водени по собствена преценка - регистрационен дневник на 

новопостъпилите жалби, преписки и дела за разпределение на същите по 

принципа на случайността; административен дневник; дневник на спрени дела 

(електронен вариант). 

         -водени на електронен носител - регистър за изпратени уведомления 

до Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; 

УИС – унифицирана информационна система на ПРБ; регистър/дневник за 

регистриране на паралелни наказателни производства и преписки, на 

основание чл.4, чл.37 и чл.480 от НПК, отнасящи се до приложение на 

принципа в правото „Non bis in idem”, дневник на спрени дела, дневник за 

предварителни проверки. Със заповед № 525/22.02.2012г. на 

административния ръководител на РП-Смолян, считано от 01.03.2012г. е 

въведен в действие „Електронен регистър за срочността на разследването и 

проверките, произнасянето от прокурор и задържането под стража.” С 

последваща заповед е възложено на административния секретар два пъти 

седмично ( понеделник и четвъртък) да прави разпечатки на данните от този 

регистър, които да докладва на администратвния ръководител за изпълнение 

на задълженията му по чл.140 от ЗСВ, за вземане на организационни мерки за 
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приоритетно приключване на разследванията по ДП с продължила повече от 4 

месеца МНО „Задържане под стража” и за вземане на необходитиме мерки за 

недопускане на разследвания да продължават необосновано дълго с оглед 

конкретния им предмет, или извън установения в НПК срок, приключване на 

предварителни проверки в срок повече от 6 месеца, забавено признасяне от 

прокурори от РП-Смолян. 

         Бяха проверени: входящ дневник, разносна книга  за писма и колети, 

разносна книга за документи и книжа до институции, книга за дела на 

специален отчет, книга за обвинителни актове, книга за досъдебни 

споразумения, книга по чл.78 а НК, книга за изпълнение на присъдите, 

азбучник към книгата за изпълнение на присъдите, книга за веществените 

доказателства.  

         Воденето на останалите  книги, дневници и регистри бе проверено в 

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

         Не е въведена разноска тетрадка, в която срещу подпис прокурорите 

да получават разпределените им преписки и дела, съобразно  Инструкцията 

за деловодната дейност и документооборота в  Прокуратурата на РБ. 

          

         3.ИНФОРМАЦИОННО обслужване, статистика и анализ: 

         ИНФОРМАЦИОННИ технологии: 

         -правни програми – В Районна прокуратура гр.Смолян се ползва 

АПИС и СИЕЛА /от локалния сайт на ПРБ/. 

         -деловодни програми – В Районна прокуратура гр.Смолян се работи с 

Унифицираната информационна система (УИС). В прокуратурата не се 

използва друга деловодна програма. 

         СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата – в Районна 

прокуратура Смолян преписките и делата се разпределят чрез предоставения 

от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на преписки и дела Law 

Choice. Преписките, които не са пряко свързани с прокурорската дейност по 

същество (административно-организационни, финансово-стопански, 

информационно-аналитични и др.), не се разпределят с програмата Law 

Choice. Преписките и делата се разпределят с програмата Law Choice само при 

първоначалното им постъпване в прокуратурата, съобразно поредността на 

постъпването им. Повторно разпределение на същите се извършва само в 

случаите, когато се налага замяна на наблюдаващия прокурор.  

         Определени са следните групи преписки, които се разпределят с 

програмния продукт: преписки и дела; молби и жалби; досъдебни 

производства; БП; самосезиране; участие в ГРдела; в НОХдела, в НАХдела. 

         РП-Смолян работи с програмата без прекъсване от 06.12.2006 г. 

         На 10.02.2012г. административният ръководител на РП-Смолян е 

утвърдил Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районна 

прокуратура – гр.Смолян,  с които  са уредени общите положения по 

организацията и разпределението на делата и приписките на принципа на 
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случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на 

постъпването им. Правилата са изготвени на основание заповед № 

36/09.01.2012г. на главния прокурор по повод  препоръките на ВСС, дадени в 

резултат на приетия анализ на ИВСС относно приложението на чл.9 от ЗСВ в 

т.69 от протокол № 43/22.12.2011г. 

         В хода на проверката не бяха установени отклонения от принципа на 

случайния подбор.  

         ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката, съгласно 

указанията на ВКП - Съгласно Указание И-301/2007 г. на главния прокурор на 

РБългария за организацията на информационната дейност в Прокуратурата на 

РБ, в РП-Смолян се събира и обобщава статистическа информация по следните 

направления в дейността на ПРБ: 

1.1. Следствен надзор – преписки; 

1.2. Досъдебно производство; 

1.3.Контрол на мерки за неотклонение; 

2.1. Наказателно-съдебен надзор; 

2.2. Изпълнение на наказанията; 

2.3. Гражданско-съдебен надзор; 

3. Специален надзор. 

4.1. Престъпления, свързани с организирана престъпност; 

4.2. Корупционни, данъчни и финансови престъпления; 

4.3. Престъпления с предмет наркотични вещества и техни аналози;. 

4.4. Престъпления, свързани с трафик на хора; 

4.5. Престъпления, извършени от непълнолетни; 

5. Обем на прокурорската дейност и средна натовареност.  

7.Административен надзор. 

         Отчетите съдържат анализ по всяка от основните и приоритетни 

дейности на ПРБ съобразно наблюдаваните показатели по таблици, 

включително и съпоставка със съответния предходен период, изведени 

проблеми за района на РП-Смолян. Годишният доклад се изготвя в обем и 

структура съобразно указанията на главния прокурор за годишния доклад. 

         АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания, анализи и др./ - Във връзка с посочените по 

горе таблици, които РП-Смолян изготвя на шестмесечие и годишно, 

информацията се обобщава в анализ и отчет.  

         4.НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ от административния ръководител 

(чл.311, т.1 ЗСВ), брой, потвърдени, изменени, отменени: – За периода 

01.01.2012 г.-30.06.2012 г. не са налагани наказания. 

         - предложения за поощрения (чл.304, ал.1 ЗСВ), брой, уважени, 

неуважени – няма; 

         - предложения за налагане на дисциплинарни наказания (чл.312, ал.1, 

т.1 и 2 ЗСВ), брой, уважени, неуважени – няма. 
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         5.ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени 

доказателства:   

         Веществените доказателства в Районна прокуратура гр. Смолян при 

постъпването им се съхраняват в архивното помещение на прокуратурата. 

Всички постъпили веществени доказателства се завеждат в книгата за 

веществени доказателства. 

         Всички веществени доказателства, за които е разпоредено предаване в 

съда или връщане на собственика, се предават с обвинителния акт или с 

протокол, съдържащи точно описание, номерата на досъдебното производство 

и прокурорската преписка, датата на предаването и подписите на приемащото 

и предаващото лице. 

         Съгласно чл.107 от ПОДАПРБ постоянно действаща комисия при РП 

Смолян проверява налице ли са всички веществени доказателства по ДП, 

които не са решени с окончателен прокурорски акт и няма разпореждане за 

тях; същите правилно ли се съхраняват; има ли доказателства, по отношение 

на които не е направено разпореждане на прокурора или  разпореждането на 

прокурора не е изпълнено;  има ли такива, които подлежат на унищожаване и 

за които това е постановено изрично и това разпореждане към момента на 

проверката не е изпълнено. Комисията изготвя  протокол, който се представя 

на административния ръководител за одобрение.  

         След извършена проверка на протоколите за 2011г. и 2010г.  

проверяващият екип установи,че назначената от административния 

ръководител комисия е изпълнила задачите, поставени в заповедта, като 

стриктно е отразила резултатите от работата си в  протокол. 

         Дейността по описване и съхранение на 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 по организация на дейността на прокуратурата: 

       За първото полугодие на 2012г. 

-по указание на главния прокурор – 5 бр.; 

-по собствена преценка – 39 бр. 

        За 2011г. 

-по указание на главния прокурор – 8 бр.; 

-по собствена преценка – 70 бр. 

        За 2010г. 

-по указание на главния прокурор – 9 бр.; 

-по собствена преценка – 78 бр. 
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         Всички заповеди на администратвния ръководител на РП-Смолян се 

свеждат до знанието на прокурорите и служителите срещу подпис.  

Осъществява се текущ  контрол по тяхното изпълнение. 

         Бе извършена проверка на всички заповеди и разпореждания на 

административния ръководител по организацията на дейността на 

прокуратурата за проверявания период от време.  

         Издадените заповеди и разпореждания са израз на много добро 

администриране на съдебния орган от страна на г-жа Й.Делисивкова. 

Същата осъществява периодичен контрол върху дейността на прокурорите и 

служителите във връзка с изпълнение на изготвените от нея  в качеството 

на административен ръководител  разпореждания. 

          

         7. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ: 

         През проверявания период са извършени проверки по инициатива на 

административния ръководител, по разпореждане/указания/ на други органи на 

съдебната власт, проверки на прокуратурата от други органи на съдебната 

власт. Техният брой и вид са подробно описани в приложените към настоящия 

акт справки № 1, съответно за 2010г., 2011г. и първото полугодие на 2012г.        

           
         ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

         През 2011 година в Смолянска районна прокуратура са наблюдавани 

общо 868 броя преписки, свързани с образуване/отказ на досъдебно 

производство, жалби, както и такива, които имат пряко отношение към 

досъдебното производство, срещу 917 броя преписки за 2010 г..  

         В сравнение с предходната година  2010г.  е налице  спад на броя на 

преписките.  

         От общия брой преписки през 2011 година, 795 броя са 

новообразувани, което съставлява 91,59% от всички наблюдавани преписки. За 

сравнение, през 2010 година новообразуваните преписки са били 831 броя или 

90,62% . 

         През 2011г. са  решени общо 861 преписки, като от тях 319 /или 37% 

от общо решените/ са приключили в срок до 3 дни от датата на образуване на 

преписката; 542 /или 63% от общо решените/ – в срок до 1 месец. Няма решени 

преписки в срок над 1 месец от образуването им. В сравнение с предходната 

2010 г., от общо 847 броя, решени преписки до 3 дни са 117 броя; до 1 месец са 

решени 372; 199 в срок до 2 месеца; 159 – в срок до 6 месеца. 

         Очертава се положителната тенденция към запазване на 

относителния дял на решените преписки, който за 2011 г. е 99,2% спрямо 

общо наблюдаваните. 

         Срочността за приключване на преписките в РП-Смолян като цяло е 

много добра - всички преписки са решени в установените срокове. 
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         В края на 2011г. са останали при прокурор за решаване – 7 преписки 

(0,8% от наблюдаваните) срещу 36 или 4% спрямо всички наблюдавани за 

2010 г. 

         От решените през 2011г. преписки с постановление за отказ са решени 

134 броя, с постановления за образуване на досъдебно производство са решени 

179 броя, изпратени по компетентност са 92 броя; произнасяне с резолюция 35 

броя.  

         През първото шестмесечие на 2012 г. са наблюдавани общо 351  

преписки, от които новообразувани - 342 . Решени  са общо 341  или  97% от 

преписките, от които: 

              - с образуване на досъдебно производство (чл.212, ал.1 НПК)  - 72  

преписки; 

              - с отказ за образуване на ДП, вкл.след извършени предварителни 

проверки  20  преписки;  

             - прекратени преписки с резолюция   - 10 ;  

              -изпратени преписки по компетентност - 33 ;  

              -изпратени на компетентния орган за извършване на предварителна 

проверка  125 броя;  

         За периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г., в изпълнение на чл.15, ал.1, 

Раздел V от Инструкция №89/10.03.2011 г. за провеждане на предварителни 

проверки на Главния прокурор на РБ и Министъра на вътрешните работи,  са 

извършени проверки на преписките, приключени от органите на МВР и от 

другите компетентни органи, по които не са разкрити достатъчно данни за 

извършено престъпление. Прокурорите от РП - Смолян са проверили 67 броя 

преписки спрямо 37 бр.преписки за същия период на 2011 г. Въз основа на 

писмена заповед на администратвния ръководител на РП-Смолян, прокурорите  

периодично извършват проверка на наблюдаваните от тях преписки, 

приключени в органите на МВР, след което съставят доклад. В доклада се 

отразява всяка преписка с входящ номер на прокуратурата и ЗМ. Отделно се 

сочат преписките, по които са налице данни за извършено престъпление, 

квалификацията и предложения за отстраняване на пропуски по същите. 

Докладите се представят на администратвния ръководител на РП-Смолян. 

Постъпилата ииформация се обобщава и се изпраща на ОП-Смолян. 

         Сроковете  по разпоредените предварителни  проверки  се  следят от 

съдебния деловодител. В деловодството има наблюдателни папки за всеки 

един прокурор. Съдебният деловодител докладва на наблюдаващия прокурор 

за изтичането на срока, като при необходимост се изпращат напомнителни 

писма. 

        На случаен принцип бяха проверени преписки, по които са 

постановени откази да се образува досъдебно производство, отменени от 

горестоящите прокуратури по реда на инстанционния контрол, както следва: 

пр.пр. № 1018/2010, пр.пр.№ 338/2010, пр.пр.№ 785/2011, пр.пр.№ 1481/2009, 

пр.пр.№ 499/2012, пр.пр.№538/2011. 
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        Движението им се проследи и по входящия дневник. Установи се, че в 

него се правят всички записвания, коректно. След отмяната от  горестоящата 

прокуратура, се изпълняват дадените в отменителното постановление 

указания, като се назначава допълнителна проверка, за провеждането на която  

се определя кратък срок, обикновено 10 дни. Постановленията за отказ са 

обстоятелствени и добре мотивирани. Жалбите се администрират 

своевременно, в деня на тяхното постъпване или най-късно на следващия ден. 

В постановлението се указва препис от същото да се изпрати на 

жалбоподателя и на лицето, срещу което се прави проверката. Изпращането  на 

постановлението се проследи в разносната книга, където се отбелязва номерът 

на преписката,  името на лицето. Установи се, че преписи от постановленията 

се изпращат до 3 дни след тяхното  деловодно извеждане, като копия от 

придружителните писма се прилагат към преписките. Преписките са много 

добре комплектовани, материалите са подредени в хронологичен ред.  

Прилагат  се и протоколи за случаен избор на наблюдаващ прокурор. 

         Бяха проверени още и преписки, по които прокурорът е извършвал 

лична проверка: 

         Съгласно предоставените справки № 2, за 2011г. са посочени общо 31 

преписки, по които прокурорът е извършвал лично предварителна проверка. 

От тях по 29 прокурор Спиров е извършил предварителна проверка, по 1 е 

извършила прокурор Делисивкова и по 1 прокурор Лазарова. За 2010г. и за 

първото полугодие на 2011г. е посочено, че няма такива преписки.  

         Бяха проверени преписки, по които прокурорът е извършвал 

предварителна проверка. От предоставените такива се установи следното: 

         Пр.пр. № 53/2012г. по описа на РП Смолян, наблюдаващ прокурор 

Делисивкова. Преписката е образувана по повод постъпила на 16.01.2012г. в 

РП Смолян жалба. С резолюция от 18.01.2012г. е отказано възлагане на 

проверка по преписката и същата е прекратена. В резолюцията е посочено, че 

по преписката прокурорът е извършил справка на място в административен 

съд Смолян. Копие от резолюцията е изпратено на жалбоподателя. Тази 

резолюция е обжалвана на 09.02.2012г. и на същата дата жалбата, заедно с 

преписката, е изпратена за произнасяне по компетентност в ОП Смолян. С 

постановление от 10.02.2012г. на ОП Смолян по пр.пр. 277/2012г. по описа на 

ОП Смолян, резолюцията на РП Смолян е потвърдена. Преписката е върната в 

РП Смолян на 13.02.2012г. С писмо от 28.05.2012г. преписката на РП Смолян е 

изискана от АП Пловдив, където е изпратена с писмо от същата дата. 

Преписката е върната в РП Смолян на 05.06.2012г., заедно с резолюция на 

прокурор Попов от АП Пловдив по пр.пр. № 1588/2012г., с която преписката е 

прекратена след потвърждаване на резолюцията на РП Смолян и 

постановлението на ОП Смолян. 

         Пр.пр. № 176/2011г. и пр.пр. № 196/2011г. касаят самосезиране на 

прокуратурата по смисъла на чл. 208,т.2 и т.4 от НПК във връзка със списъци 

на длъжници с големи публични задължения на интернет страницата на НАП. 
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И по двете преписки с постановление на РП Смолян е възложено 

извършването на предварителна проверка на органите на ОД на МВР Смолян с 

дадени конкретни указания. 

         След извършена справка в деловодството се установи, че 

действителния брой на преписки, по които прокурорът е извършил лично 

проверка, са три за 2011г. Това са пр.пр. № 53/2012г.; пр.пр. 27/2012г., 

наблюдаващ прокурор Делисивкова и пр.пр. № 630/2011г., наблюдаващ 

прокурор Спиров. Пр.пр. 27/2012г. е приключила с постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство и изпращане по компетентност на РП 

Смолян, а пр.пр. № 630/2011г. е приключила с постановление за отказ от 

образуване на досъдебно производство. 

 

         ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на 

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

ЗСВ. 

         През проверяваната 2011г. прокурорите в Районна прокуратура 

гр.Смолян са осъществявали ръководство и надзор, като са наблюдавали общо 

592 броя досъдебни производства (незабавни; бързи; ДП, образувани по общия 

ред), през 2010г. са наблюдавани 604. Видно от този показател за периода има 

намаление на наблюдаваните от прокурор ДП в сравнение с предходната 

2010г., като причината за това е и постепенното намаляване на броя на 

спрените дела от предходни години, които прокуратурата продължава да 

ревизира и се произнася по тях, в случаите по които е налице изтичане на 

давност за търсене на наказателна отговорност. 

         Тежестта по образуване на досъдебни производства се пада на 

прокурорите, като при самото образуване в постановлението същите са давали 

и подробни указания относно разследването. 

         През първото полугодие на 2012г. прокурорите при Районна 

прокуратура гр.Смолян са наблюдавали общо 292 досъдебни производства, от 

които 176 бр. са новообразувани за периода. 

         През 2011г. приключените досъдебни производства са общо 404 , 

срещу 415  за 2010г.   

         Във всички случаи на необходимост е бил продължаван срокът за 

разследване по реда на чл. 234, ал.3 от НПК.  

         От общия брой приключени дела при 100% от тях разследването е 

приключило в законовите срокове. 

         През 2011г. са останали неприключени от разследващия орган общо 58 

ДП срещу 72 броя за 2010 година -всички в законния срок. 

         За първото полугодие на 2012г. са приключени разследванията по 

55,82% от общо наблюдаваните дела (или 163 дела), като всички са в 

законовия срок за провеждане на разследването. 

         Качеството на разследване на досъдебните производства през 

проверявания период е на добро ниво. Същото е провеждано при спазване 
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процесуалните изисквания и след изменението на НПК от 28.05.2010г. 

Наблюдаващите прокурори  са изисквали докладване на материалите по 

делото периодично, давали са указания  на разследващия орган за 

отстраняване на пропуски и за извършване на пълно и всестранно разследване. 

От прокурорите е осъществяван постоянен надзор за законосъобразно и 

своевременно  провеждане на разследването, в някои случаи прокурорът сам е 

извършвал отделни действия по разследването.  

         След приключване на разследването, разследващите органи 

своевременно са изпращали ДП в прокуратурата и същите са решавани от 

прокурорите в законоустановения 1-месечен срок от получаването им с 

обоснован прокурорски акт. 

         От всички приключени през 2011г. разследвания по досъдебни 

производства в законовия срок са били решени 524 броя срещу 415 броя за 

2010 г. 

         През 2011г. в Смолянска районна прокуратура няма образувани 

незабавни производства. Не са образувани незабавни производства и през   

2010 г. и 2009 г. 

         През 2011г. в РП-Смолян са били образувани общо 6 броя бързи 

производства (срещу 3 БП за 2010 г.), които съставляват 1,6% от всички 

новообразувани дела. Налице е увеличение в сравнение със същия период на 

миналата година. През 2011г. по 1 бързо производство наблюдаващият 

прокурор е постановил разследването да се проведе по общия ред. 

         През 2011 година в Смолянска районна прокуратура е работено по 

общо 587 досъдебни производства разследвани по общия ред срещу 601 ДП за 

2010 г.  

         Решени са 519 броя ДПОР (срещу 515 ДПОР за 2010 г.), като  всички 

са решени всички  в срок до 1 месец.  

         През 2011 година в Районна прокуратура-Смолян са прекратени общо 

222 ДП – 222 ДП са  и за 2010 г.    

         По някои процесуални основания прекратените ДП се разпределят 

както следва: 

          - 87 ДП са прекратени, тъй като деянията не съставляват 

престъпления – на основание чл.24, ал.1, т.1 НПК спрямо 99 за 2010 г. 

           -  115 ДП, от които 114 образувани срещу неизвестен извършител и 1 

образувано срещу известен извършител, са прекратени по давност, спрямо 108 

за 2010 г. 

           -  8  ДП са прекратени на основание чл.24, ал.1, т.9 от НПК, когато 

пострадалият е направил искане за прекратяване на наказателното 

производство до приключване на ДП. Това са дела за  престъпления по чл.343, 

ал.1, б. „а” и „б”, вр.чл.342, ал.1 НК 

           - 7 ДП прокурорите са прекратили поради недоказаност на основание 

чл.243, ал.1, т.2 НПК,  срещу 11 за 2010 г.  
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         Съотношението спрямо общия брой наблюдавани ДП през 2011 

година и решени с прекратяване е 37,5%, срещу  36,8% за 2010 г.  

 

 Проверка на случайно избрани прекратени досъдебни 

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

 

          1.Д.П. № 426/2010г.  по  описа на РУП Смолян , пр.пр.№ 1135/2010г. 

на РП-Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Гинка 

Лазарова на 30.11.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.183 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Лазарова от 14.01.2011г. 

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. № 74/2010г.  по описа на РУП Смолян , пр.пр.№ 658/2010г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Йордана 

Делисивкова на  20.07.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

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

Делисивкова от 01.12.2010г. наказателното производство е прекратено на 

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

          3. Д.П. № 421/2009г.  по описа на РУП Смолян , пр.пр.№ 1055/2009г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Христо 

Ирикев на 18.11.2009г.срещу известен извършител за престъпление по чл.319 

от НК. С постановление на прокурор Ирикев от 31.03.2010г. наказателното 

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

          4. Д.П. № 176/2011г.  по описа на РУП Смолян, пр.пр.№ 616/2011г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Здравко 

Делиев на 10.06.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.191 

ал.1 от НК. С постановление на прокурор Делиев от 09.09.2011г. 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. 

         5. Д.П. № 107/2010г.  по описа на ОД на МВР Смолян, пр.пр.№ 

909/2010г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Иван Спиров на  23.09.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.201 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Спиров от 

17.02.2011г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.2  от НПК. Постановлението е изготвено в срок и при изяснена 

фактическа обстановка. 

        6. Д.П. № 284/2011г.  по описа на РУП Смолян , пр.пр.№ 1212/2011г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Йордана 

Делисивкова на 23.10.2011г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.167 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Делисивкова от 16.01.2012г. 

наказателното производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 и т.3 
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вр.чл.24 ал.1 т.1  от НПК. Постановлението е изготвено в срок и при изяснена 

фактическа обстановка. 

        7. Д.П. № 295/2006г.  по описа на РУП Смолян, пр.пр.№ 687/2006г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Христо 

Ирикев на  05.10.2006г. срещу известен извършител за престъпление по чл.129 

ал.1 от НК. С постановление на прокурор Ирикев от 16.01.2012г. 

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

        8. Д.П. № 310/2011г.  по описа на РУП Смолян, пр.пр.№ 1386/2011г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Димитър 

Стратиев на  18.01.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.206 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Стратиев от 27.04.2012г. 

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

ал.1 от НПК. 

        9. Д.П. № 95/2012г.  по описа на РУП Смолян, пр.пр.№ 135/2012г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Здравко 

Делиев на  03.04.2012г. срещу известен извършител за престъпление по чл.323 

ал.1 от НК. С постановление на прокурор Делиев от 09.05.2012г. наказателното 

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

        10. Д.П. № 327/2011г.  по описа на РУП Смолян, пр.пр.№ 1480/2011г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Гинка 

Лазарова на  19.01.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.234 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Лазарова от 06.03.2012г. 

наказателното производство е прекратено на основание чл.24 ал.1 от НПК. 

 

         Не по всички прокурорски  дела са приложени протоколи за случаен 

избор на наблюдаващ прокурор. 

          Съставят се и се прилагат протоколи по чл.226 НПК.  

         В хода на проверката се установи, че съществува практика, след 

като  делото е образувано от прокурора с постановление,  ненужно да се 

изпраща уведомително писмо от разсдледващия орган в МВР със съдържание, 

че е отпочнато наказателно производство на основание чл.212 ал.3 от НПК. 

Същото писмо се подрежда в делата преди постановлението за образуване 

на прокурора и по правило е с дата, която е след постановлението на 

прокурора за образуване на досъдебното производство. Проверяващият екип 

счита, че  изготвянето и прилагането към делото на такова писмо за 

процесуално неиздържано и ненужно. 

 

 Проверка на случайно избрани прекратени досъдебни 

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

постановленията за прекратяване  са   обжалвани.  

 

         1.Д.П. № 459/2010г.  описа  на РУП Смолян, пр.пр.№ 1237/2011г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Христо 
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Ирикев на  11.01.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.183 

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

05.04.2011г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 и т.2 и ал.2 от НПК. Постановлението е обжалвано и с определение на 

РС-Смолян № 296/01.07.2011г. постановлението за прекратяване на 

наказателното производство е отменено като неправилно. Срещу това 

определение е изготвен протест от страна на РП-Смолян. С определение 

№36/03.10.2011г. ОС-Смолян потвърждава определението на РС Смолян като 

обосновано и законосъобразно. На 20.12.2011г. РП Смолян е внесла делото  в 

РС Смолян с обвинителен акт .  

         2. Д.П. № 139/2010г. по описа  на ОД МВР Смолян, пр.пр.№ 

404/2010г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Димитър Стратиев на  28.07.2010г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.212 ал.4 вр.ал.1 от НК. С постановление на ОП Смолян от 

12.05.2011г. постановлението за прекратяване на наказателното производство е 

отменено. Дадени са конкретни указания на Районна прокуратура- Смолян, 

които са били изпълнени. След това делото е било спирано и съответно 

възобновявано, като с постановление на ОП Смолян от 24.11.2011г. е отменено 

постановлението на РП Смолян, с което производството е било изпратено на 

ОП Смолян по компетентност. С постановление на РП Смолян от 28.11.2011г. 

делото е изпратено по компетентност на РП Пловдив. 

         3.Д.П. № 96/2004г. по описа  на ОслО-ОП Смолян, пр.пр.№ 228/2004г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано и водено срещу 

известен извършител за престъпление по чл.206 ал.3 вр.ал.1 вр.чл.26 и по 

чл.202, ал.2, т.1 вр.чл.201, вр.чл.26 от НК. С постановление на наблюдаващия 

делото прокурор от 12.08.2011г. наказателното производство е прекратено на 

основание чл.243,ал.1,т.2 от НПК. Постановлението е обжалвано и с 

определение на РС-Троян № 184/18.11.2011г. постановлението за прекратяване 

на наказателното производство е потвърдено като правилно, законосъобразно 

и обосновано. Срещу това определение е изготвена жалба от страна на 

пострадалия. С определение № 2/04.01.2012г. Ловешкият окръжен съд е 

отменил определението на РС Троян и постановлението на РС Смолян, като  е 

дал задължителни указания за изпълнение. С постановление на главния 

прокурор от 10.02.2012г. делото е възложено за разглеждане на РП Пазарджик. 

         4.Д.П. № 209/2011г.  описа  на РУП Смолян, пр.пр.№ 736/2011г. на РП 

Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Гинка Лазарова 

на  05.07.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.323 ал.1 

от НК.С постановление на наблюдаващия делото  прокурор от 21.09.2011г. 

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

ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е обжалвано, като с определение на РС-

Смолян № 478/17.10.2011г. постановлението за прекратяване на наказателното 

производство е потвърдено като обосновано, правилно и законосъобразно. 
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         5.Д.П. № 452/2010г.  по описа  на РУП Смолян, пр.пр.№ 1216/2010г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Христо 

Ирикев на 22.02.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.206 

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

14.07.2011г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е обжалвано, като с определение на РС-

Смолян № 353/05.08.2011г. постановлението за прекратяване на наказателното 

производство е отменено като необосновано и неправилно. Срещу това 

определение е изготвен протест от страна на РП Смолян. С определение № 

220/28.03.2012г. определението на РС Смолян е отменено и постановлението 

за прекратяване на наказателното производство на РП Смолян е потвърдено. 

         6.Д.П. № 184/2011г.  описа  на РУП Смолян, пр.пр.№ 768/2011г. на РП 

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

НПК, на 10.06.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.323 

ал.1 от НК.С постановление на  прокурор Здравко Делиев от 15.12.2011г. 

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

ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е обжалвано, като с определения на РС-

Смолян № 71/06.02.2012г. и на ОС Смолян № 134/05-03.2012г. 

постановлението за прекратяване на наказателното производство е потвърдено 

като обосновано, правилно и законосъобразно. 

         7.Д.П. № 556/2010г.  описа  на РУП Смолян, пр.пр.№ 1389/2010г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Димитър 

Стратиев на 28.04.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.290 ал.1 от НК. С постановление на  наблюдаващия делото прокурор от 

06.08.2010г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.2 от НПК. Постановлението е обжалвано ,като с постановление на ОП 

Смолян от 18.01.2011г. е потвърдено постановлението за прекратяване на РС 

Смолян като законосъобразно и постановено при пълнота на доказателствата. 

         8.Д.П. № 297/2009г.  по описа  на РУ-МВР Мадан, пр.пр.№ 1366/2009г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Спас 

Динков на 19.01.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.347 ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление на  прокурор Здравко Делиев от 

28.05.2010г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК.Постановлението е обжалвано, като е 

потвърдено от ОП-Смолян с постановление от 23.07.2010г. Постановлението 

на ОП Смолян също е обжалвано, като с постановление на АП Пловдив от 

10.09.2010г. постановленията на РП Смолян и ОП Смолян са отменени. Дадени 

са конкретни указания ,които са били изпълнени. С постановление на  

прокурор Здравко Делиев от 05.01.2011г. наказателното производство отново е 

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

постановление също е обжалвано. С определения № 110/14.03.2011г. на РС 

Смолян и № 18/06.04.2011г. обжалването е оставено без разглеждане и 

постановлението е влязло в сила.  
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         9.Д.П. № 35/2010г. по описа  на РУП Смолян , пр.пр.№ 292/2010г. на 

РП Смолян. Досъдебното производство е образувано  от прокурор Гинка 

Лазарова на 17.06.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.286 ал.1 от НК. С постановление на  наблюдаващия делото прокурор от 

19.11.2010г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението за прекратяване на 

наказателното производство е обжалвано, като с определения на РС Смолян № 

178/15.12.2010г. и на ОС Смолян № 14/21.02.2011г. е потвърдено като 

обосновано и законосъобразно. 

         10.Д.П. № 267/2010г.  по описа на РУ Полиция Смолян, пр.пр.№ 

633/2010г. на РП-Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Димитър Стратиев на  11.06.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.296 ал.1 от НК. С постановление на прокурор Стратиев от 

15.09.2010г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243 

ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК. Постановлението е обжалвано,като с 

Определение № 491/27.09.2010г. на РС Смолян постановлението е потвърдено. 

 

         В РП Смолян постановленията за прекратяване на наказателните 

производства се изготвят при изяснена фактическа обстановка  след 

събиране на необходимите доказателства и при наличие на съответните 

правни основания.  За качеството на прокурорските актове сам по себе си 

говори трайно ниския брой отменени постановления от съда и след служебна 

проверка от по-горната прокуратура. 

 

         В края на 2011г. в Смолянска районна прокуратура има общо спрени 

623 броя ДП, включително от предходни години, срещу 640 за 2010 г. От тях: 

-  18 броя срещу  известен извършител, срещу 20 за 2010 г.  От тях 13 броя 

са спрени на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 НПК, тъй като 

обвиняемият не е намерен на адреса, на който е регистриран, и отсъствието му 

би попречило да се разкрият обстоятелствата по извършеното престъпление, 

поради което делото не може да се приключи; 1 брой ДП е спряно на 

основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.1 НПК, т.е. поради заболяване на 

обвиняемия, като няма спрени на основание чл.244, ал.1, т.3 НПК. По тези 

спрени ДП, съгласно Заповед №ЛС-2403/2007 г. на главния прокурор на РБ, 

наблюдаващите прокурори проверяват първоначалното основание за спиране 

на досъдебните производства и ако то е отпаднало, се предприемат мерки за 

възобновяване на производството, с цел да не се допуска същите да бъдат 

прекратявани по давност. Останалите 605 броя ДП са спрени срещу  

„неизвестен извършител” , срещу  620 за 2010 г.  

         Реално през 2011 година прокурорите от РП-Смолян са спрели общо 

108 броя, като от тях 8 броя са срещу известен извършител, а 100 ДП са срещу 

„неизвестен извършител”. 
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              Големият брой на спрените ДП от предходни години се дължи 

предимно на ДП, по които е водено разследване срещу неизвестен извършител, 

като след спирането им до отчитането на същите, органите на полицията не са 

установили извършителят на престъплението. Всичките дела са изискани и 

проверени от прокурора и по всяко едно е съставен план за извършване на 

действия по издирване на извършителите, които до момента на отчитане на  

настоящия период не са били установени. 

 

 Проверка на произволно избрани спрени дела срещу известен 

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

 

         1.Д.П. № 3/2012г. по описа на ОслО - ОП Смолян, пр.пр.вх.№ 

91/2012г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Иван Спиров на 01.02.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.206 ал.1 от НК. С постановление от 17.04.2012г. на наблюдаващия прокурор 

наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК. 

Видно от материалите по делото, ненамерените на адресите лица са обявени за 

общодържавно издирване с мярка „установяване на адрес”. След спиране на 

производството са постъпвали необходимите справки от разследващия орган 

относно резултатите от издирването.  

         2.Д.П.№ 64/2010г. по описа на ОД МВР Смолян, пр.пр. вх.№533/2011г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Здравко 

Делиев на 07.07.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.227б 

ал.2 вр.ал.1 от НК. С постановление от 30.11.2011г. на наблюдаващия 

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

вр.чл.25 т.2 от НПК. Проведено е щателно местно издирване на лицето, след 

което е обявено за общодържавно издирване. След спиране на производството 

са постъпвали необходимите справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването.  

         3.Д.П. № 138/2010г. по описа на ОД МВР Смолян, пр.пр. 

вх.№1148/2010г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Иван Спиров  на 19.10.2010г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.293а  от НК. С постановление от 11.02.2011г. на 

наблюдаващия прокурор наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. Проведено е щателно местно издирване на 

лицето, след което е обявено за общодържавно издирване. След спиране на 

производството са постъпвали необходимите справки от разследващия орган 

относно резултатите от издирването.  

         4.Д.П. № 84/2011г. по описа на ОД МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

1180/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Гинка Лазарова  на 28.10.2011г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343б ал.1  от НК. С постановление от 22.11.2011г. на 

наблюдаващия прокурор наказателното производство е спряно на основание 



 20 

чл.244 ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. Проведено е щателно местно издирване на 

лицето, след което е обявено за общодържавно издирване. В постановлението 

за спиране се съдържа указание към разследващия орган на всеки три месеца 

да се изготвят справки относно резултатите от издирването. След спиране на 

производството са постъпвали справки от разследващия орган относно 

резултатите от издирването.  

         5.Д.П. № 422/2010г. по описа на РУП Смолян, пр.пр.вх.№1114/2010г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Гинка 

Лазарова  на 04.11.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.183 ал.1 от НК. С постановление от 14.01.2011г. на наблюдаващия прокурор 

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

от НПК. Проведено е щателно местно издирване на лицето, след което е 

обявено за общодържавно издирване. В постановлението за спиране се 

съдържа указание към разследващия орган на всеки три месеца да се изготвят 

справки относно резултатите от издирването. След спиране на производството 

са постъпвали справки от разследващия орган относно резултатите от 

издирването.  

         6.Д.П.№ 125/2011г. по описа на РУП Златоград, пр.пр.вх.№705/2011г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Иван 

Спиров  на 26.09.2011г. срещу известен извършител за престъпление по чл.210 

ал.1 т.5 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.18 ал.1 от НК. С постановление от 

27.06.2012г. на наблюдаващия прокурор наказателното производство е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК, тъй като трима важни свидетели-

очевидци не са намерени за провеждане на процесуално-следствени действия. 

След спиране на производството не са постъпвали справки от разследващия 

орган относно резултатите от издирването.  

         7.Д.П. №18/2010г. по описа на ОД МВР-Смолян, пр.пр.вх.№135/2010г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Йордана 

Делисивкова   на 01.02.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.316 вр.чл.311 от НК. С постановление от 03.06.2010г. на наблюдаващия 

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

вр.чл.25 т.2 от НПК. Проведени са необходимите оперативно-издирвателни 

мероприятия, след което лицето е било обявено за общодържавно издирване. В 

постановлението за спиране се съдържа указание към разследващия орган на 

всеки три месеца да се изготвят справки относно резултатите от издирването. 

След спиране на производството не са постъпвали справки от разследващия 

орган относно резултатите от издирването.  

         8.Д.П. № 9/2006г. по описа на ОД МВР-Смолян, пр.пр.вх.№977/2006г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Димитър 

Стратиев  на 13.10.2006г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.279 ал.1 от НК. С постановление от 01.06.2011г. на наблюдаващия прокурор 

Гинка Лазарова, наказателното производство е спряно на основание чл.244 

ал.1 т.1 вр.чл.25 т.2 от НПК. Проведени са необходимите оперативно-
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издирвателни мероприятия, след което лицето е било обявено за 

общодържавно издирване. В постановлението за спиране се съдържа указание 

към разследващия орган на всеки три месеца да се изготвят справки относно 

резултатите от издирването. След спиране на производството са постъпвали 

справки от разследващия орган относно резултатите от издирването.  

         9.Д.П. № 164/2010г. по описа на РУП-Смолян, пр.пр.вх.№ 418/2010г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Йордана 

Делисивкова на 23.07.2010г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.206 ал.1 от НК. С постановление от 11.11.2010г. на наблюдаващия 

прокурор, наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 

вр.чл.25 т.2 от НПК. Проведени са необходимите оперативно-издирвателни 

мероприятия, след което лицето е било обявено за общодържавно издирване. 

На 16.06.2011г. наказателното производство е било възобновено, след като е 

постъпило искане за това от разследващия орган, поради намиране на лицето.С 

постановление от 18.08.2011г. прокурор Делисивкова отново е спряла 

досъдебното производство, този път на основание чл.244 ал.1 т.3 от НПК, 

поради ненамиране на важен свидетел. На 20.07.2012г. делото е възобновено и 

в момента е на производство. 

         10.Д.П. № 26/2012г. по описа на РУП-Смолян, пр.пр.вх.№ 147/2012г. 

на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор Йордана 

Делисивкова на 10.02.2012г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.206 ал.1 от НК. С постановление от 14.06.2012г. на наблюдаващия 

прокурор, наказателното производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.3 от 

НПК. Проведени са необходимите оперативно-издирвателни мероприятия, 

след което лицето е било обявено за общодържавно издирване с мярка „за 

установяване на адрес”. На 10.07.2012г. наказателното производство е било 

възобновено, след като е постъпило искане за това от разследващия орган 

поради намиране на лицето. Към момента на извършване на проверката делото 

е на производство. 

         От така проведената проверка е видно , че по спрените 

производства срещу известен 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 Смолян  над дейността на органите на МВР по спрени дела е на нужното 

ниво.  

 

 Проверка на произволно избрани спрени дела срещу неизвестен 

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

 

         1. Д.П. № 96/2011г. по описа на ОД-МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

1409/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от 

прокурор Иван Спиров на 15.12.2011г. срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.235 ал.1 от НК. С постановление от 18.04.2012г. на 
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наблюдаващия прокурор наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание към 

разследващия орган да бъде съставен план за действия във връзка с разкриване 

на извършителя , като на четири месеца бъдат изготвяни справки относно 

резултатите от издирването. След спиране на производството такива справки 

не са били изпращани в РП Смолян. 

         2. Д.П. № 8/2012г. по описа на ОД-МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

192/2012г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Гинка Лазарова на 06.03.2012г. срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл.195 ал.1 т.2 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 20.04.2012г. на 

прокурор Христо Ирикев наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание към 

разследващия орган да бъде съставен план за действия във връзка с разкриване 

на извършителя, като на всеки три месеца бъдат изготвяни справки относно 

резултатите от издирването. След спиране на производството такива справки 

са били изпращани в РП Смолян, като е изготвен и план за провеждане на 

ОИМ. 

         3. Д.П. № 31/2012г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

166/2012г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано на 

08.02.2012г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 

20.04.2012г. на прокурор Здравко Делиев наказателното производство е спряно 

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

указание към разследващия орган да бъдат проведени действия за разкриване 

извършителя на деянието. След спиране на производството такива справки са 

били изпращани в РП Смолян. 

         4. Д.П. № 73/2012г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

1351/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано с 

постановление на прокурор Димитър Стратиев от 19.03.2012г., срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.194 ал.1 от НК. С постановление 

от 26.04.2012г. на наблюдаващия делото прокурор наказателното производство 

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

се съдържа указание към разследващия орган да бъде съставен план за 

действия във връзка с разкриване на извършителя, като на всеки три месеца 

бъдат изготвяни справки относно резултатите от издирването. След спиране на 

производството такива справки са били изпращани в РП Смолян, като е 

изготвен и план за провеждане на ОИМ. 

         5. Д.П. № 290/2011г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

1259/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано на 

28.10.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.4 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 

19.01.2012г. на прокурор Гинка Лазарова наказателното производство е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа 
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указание към разследващия орган да бъде съставен план за действия във 

връзка с разкриване на извършителя, като на всеки три месеца бъдат изготвяни 

справки относно резултатите от издирването. След спиране на производството 

такива справки са били изпращани в РП Смолян, като е изготвен и план за 

провеждане на ОИМ. 

         6. Д.П. № 323/2011г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

1455/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано на 

10.12.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 

23.01.2012г. на прокурор Йордана Делисивкова наказателното производство е 

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

съдържа указание към разследващия орган да бъде съставен план за действия 

във връзка с разкриване на извършителя като на всеки четири месеца бъдат 

изготвяни справки относно резултатите от издирването. След спиране на 

производството такива справки са били изпращани в РП Смолян, като е 

изготвен и план за провеждане на ОИМ. 

         7. Д.П. № 27/2011г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

211/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано на 

20.01.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 

17.02.2011г. на прокурор Христо Ирикев наказателното производство е спряно 

на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК. На 28.03.2011г. делото е възобновено, 

като са проведени процесуално-следствени действия. С постановление от 

06.06.2011г. на прокурор Христо Ирикев наказателното производство отново е 

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

съдържа указание към разследващия орган да бъде съставен план за действия 

във връзка с разкриване на извършителя като на всеки три месеца бъдат 

изготвяни справки относно резултатите от издирването. След спиране на 

производството такива справки са били изпращани в РП Смолян, като е 

изготвен и план за провеждане на ОИМ. 

         8. Д.П. № 116/2011г. по описа на РУП МВР Мадан, пр.пр.вх.№ 

1048/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано на 

02.09.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.354в ал.1 от НК. С постановление от 07.12.2011г. на 

прокурор Здравко Делиев наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание към 

разследващия орган да бъдат предприети действия за разкриване на 

извършителя на деянието. След спиране на производството такива справки са 

били изпращани в РП Смолян от РУП Мадан. 

         9.Д.П. № 123/2011г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

581/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано на 

08.04.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.2 и т.4 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 
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25.05.2011г. на прокурор Иван Спиров наказателното производство е спряно 

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

указание към разследващия орган да бъде съставен план за действия във 

връзка с разкриване на извършителя, като на всеки четири месеца бъдат 

изготвяни справки относно резултатите от издирването. След спиране на 

производството такива справки са били изпращани в РП Смолян, като е 

изготвен и план за провеждане на ОИМ. 

         10.Д.П. № 189/2011г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

782/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано на 

17.06.2011г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.216 ал.1 от НК. С постановление от 27.07.2011г. на 

прокурор Гинка Лазарова наказателното производство е спряно на основание 

чл.244 ал.1 т.2 от НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание към 

разследващия орган да бъде съставен план за действия във връзка с разкриване 

на извършителя, като на всеки три месеца бъдат изготвяни справки относно 

резултатите от издирването. След спиране на производството такива справки 

са били изпращани в РП Смолян, като е изготвен и план за провеждане на 

ОИМ. 

         11.Д.П. № 214/2011г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

861/2011г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Стратиев на 11.07.2011г. срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.216 ал.1 от НК. С постановление от 07.09.2011г. на наблюдаващия прокурор 

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

постановлението за спиране се съдържа указание към разследващия орган да 

бъде съставен план за действия във връзка с разкриване на извършителя, като 

на всеки три месеца бъдат изготвяни справки относно резултатите от 

издирването. След спиране на производството такива справки са били 

изпращани в РП Смолян, като е изготвен и план за провеждане на ОИМ. 

         12.Д.П. № 288/2010г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

773/2010г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Христо Ирикев  на 29.09.2010г. срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл.235 ал.1 от НК. С постановление от 28.12.2010г. на наблюдаващия 

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

НПК. В постановлението за спиране се съдържа указание към разследващия 

орган да бъде съставен план за действия във връзка с разкриване на 

извършителя, като на всеки три месеца бъдат изготвяни справки относно 

резултатите от издирването. След спиране на производството такива справки 

са били изпращани в РП Смолян, като е изготвен и план за провеждане на 

ОИМ. 

         13.Д.П. № 341/2009г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

923/2009г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано от прокурор 

Йордана Делисивкова на 31.08.2009г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.209 ал.1 от НК. С постановление от 01.04.2010г. на 
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наблюдаващия прокурор наказателното производство е частично прекратено и 

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

съдържа указание към разследващия орган да бъдат предприети действия във 

връзка с разкриване на извършителя. След спиране на производството такива 

справки са били изпращани в РП Смолян, като е изготвен и план за 

провеждане на ОИМ. 

         14.Д.П. № 52/2010г. по описа на РУП МВР Смолян, пр.пр.вх.№ 

180/2010г. на РП Смолян. Досъдебното производство е образувано на 

08.02.2010г. по реда на чл.212 ал.3 от НПК срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК. С постановление от 

21.04.2010г. на прокурор Иван Спиров наказателното производство е спряно 

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

указание към разследващия орган да бъде съставен план за действия във 

връзка с разкриване на извършителя, като на всеки три месеца бъдат изготвяни 

справки относно резултатите от издирването. След спиране на производството 

такива справки са били изпращани в РП Смолян, като е изготвен и план за 

провеждане на ОИМ. 

        Бяха проверени и спрени срещу неизвестен извършител: пр.пр. № 

25/2010; № 617/2010г.; № 1151/2009г.  и № 277/2010г. 

           

       По всичките проверени производства, в постановленията за спиране се 

съдържа указание към разследващия орган да бъде съставен план за действие 

във връзка с разкриване на извършителя, като на всеки три месеца бъдат 

изготвяни справки относно резултатите от издирването. След спиране на 

производството такива справки са били изпращани в РП Смолян ,като е бил 

изготвен и план за провеждане на ОИМ. 

       Досъдебните производства се разследват в предвидените в НПК 

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

процесуалния закон едномесечен срок. 

       В РП- Смолян се  изпълняват  методическите указания на главния 

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

действия по чл.226 НПК преди предявяване на  разследването. 

      По проверените досъдебни производства се установи и спазване 

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

законоустановените  срокове. 

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

изписват номера и датата на извеждане на постановленията в горния ляв 

ъгъл на документа. Деловодителят не полага изходящ щемпел върху 

документа (постановлението).   
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               Със заповед № РД-70/18.04.2012г. на административния ръководител 

на РП-Смолян, с цел привеждане работата на Районна прокуратура – Смолян в 

съответствие  с Инструкция № 133/2012г. на главния прокурор на РБ и 

министъра на вътрешните работи за кординация и взаимодействие между 

прокуратурата на РП и МВР при провеждане на неотложни и първоначални 

действия по разследването, е разпоредено на ръководителите на съответните 

полицейски управления в гр.Смолян, гр.Мадан и гр.Чепеларе, на ръководителя 

на сектор „БОП”-Смолян, на полицейския  разследващ орган или служител в 

ОДЧ при същите, при получаване на съобщение за извършено престъпление от 

общ характер, в случаите на фактическа и правна сложност или при случаи, 

представляващи значим обществен интерес, да уведомяват незабавно 

съответния дежурен прокурор при Районна прокуратура – гр.Смолян и 

изпълняват дадените от последния указания.. С цит. заповед са дадени редица 

разпореждания в указаната насока. 

         Със заповед № РД-04-44/12.03.2012г. на администратвния 

ръководител на РП-Смолян, на основание  разпореждане на Окръжна 

прокуратура – гр.Смолян № 1459/11г. от 05.03.2012г. по констатациите от 

проверката, извършена от Апелативна прокуратура – гр.Пловдив на 

15.02.2012г. и във връзка с активизиране работата на РП-Смолян по срочността 

на разследване  по някои досъдебни производства, е разпоредено 

разследването по дела за престъпления по чл.343б и чл.343в от НК да се 

провежда като бързо или незабавно, а не по общия ред, особено като са налице 

основанията на чл.356, чл.362 от НПК. С цит. заповед е разпоредено на 

началник сектор „ПП” при ОДМВР-Смолян да не допуска извършване на 

предварителни проверки по сочените по-горе престъпления, резултатите от 

които да достигат в Районна прокуратура – гр.Смолян няколко месеца по-

късно и да контролира своевременното им приключване в кратък срок. 

Разпоредено е създаване на организация за образуване на бързо или незабавно 

производство, като се уведомява дежурния разследващ полицай с оглед 

извършване на първото действие по разследването при установяване на 

посочените престъпления. 

         Със заповед № РД-04-48/14.03.2012г.  е разпоредено на прокурор 

Христо Ирикев от Районна прокуратура – гр.Смолян на всеки три месеца да 

извършва ревизия на воденето на специален регистър по чл.6 от Инструкция за 

взаимодействие между ПРБ и МВР за разследване на две и повече досъдебни 

производства, образувани и водени срещу едно и също лице. 

         Със заповед № РД-04-45/13.03.2012г. е разпоредено на прокурорите от 

РП-Смолян, които са наблюдаващи по досъдебни производства, по които 

спрямо обвиняеми лица е взета МНО „Задържане под стража” и ако същата 

продължава повече от 4 месеца, да представят ежемесечно на администратвния 

ръководител на РП-Смолян справка за хода на разследването по досъдебните 

производства, предстоящите процесуално-следствени действия, за които се 
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прилага календарен план и посочват причините, поради които взетата мярка 

продължава повече от 4 месеца. 

 

 Бе изискана справка за досъдебните производства, които са на 

производство пред РП-Смолян към 23.10.2012г.  

 

         Установи се, че към тази дата районният прокурор Й.Делисивкова има 

14 броя ДП, зам.районният прокурор Д.Стратиев – 20 бр., прокурор Хр.Ирикев 

– 16 бр., прокурор Ив.Спиров – 17 бр., прокурор Ст.Станчев – 11 бр. и 

мл.прокурор К.Иванова – 13. бр.  

         Бяха проверени всички наблюдавани към момента от зам.районния 

прокурор Д.Стратиев досъдебни произвовдства. Същите се съхраняват в папка 

„Наблюдателни досъдебни производства”  В папката  се намериха 17бр. 

Установи се, че сроковете за разследване са спазени. Постановленията за 

образуване на досъдебно производство съдържат подробни указания по 

разследването.  

 

          ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

          1.Наказателно-съдебен надзор. 

            

          Решени от съда дела. 

          За 2011 година в съдебния район на РП-Смолян са образувани от съда 

дела по внесени прокурорски актове общо 188 срещу 187 за 2010 г. и срещу 

193 броя за 2009 г.  

От тях, по видове:  

          -с обвинителни актове – 165 броя, съответно 161 ОА за 2010 г.; 

           -с предложение за споразумение – 5 броя, съответно 3 броя а 2010 г.; 

           -с предложение по чл.78а НК – 18 броя, срещу 23 такива за 2010 г.; 

         През 2011г. прокурорите са участвали в общо 218 съдебни заседания 

спрямо 286 за 2010 г.  

         От внесените през 2011г. прокурорски актове, Смолянският районен 

съд е разгледал и решил общо 182 дела (в т.ч. и останали висящи от предходни 

години), което представлява 96,80% от внесените прокурорски актове срещу 

198 дела (106% от внесените прокурорски актове) за 2010 г.       

         От тях: 

         - 160 решения по обвинителни актове - с постановяване на осъдителна 

присъда по тях са приключени 97 дела; със сключване на споразумение са 

приключени 47 дела; с освобождаване от наказателна отговорност и налагане 

на адм.наказание са приключили 13 дела; няма прекратени дела; 3 броя дела са 

върнати на прокуратурата, като и трите са върнати от съдебно заседание срещу 

4 дела за 2010 г., не са подавани протести по върнатите дела. 
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         -5 броя са решени с одобрени досъдебни споразумения. 

         -17 броя решения по внесени постановления за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на адм.наказание (по чл.78а от НК), като 

едно от внесените предложения за освобождаване от нак.отговорност, 

Смолянският районен съд е върнал  на прокурора,тъй като разпоредбата на 

чл.78А от НК в случая се явява неприложима и делото е следвало да бъде 

внесено с обвинителен акт; 1 брой ДП е прекратено, тъй като е постъпила 

декларация от пострадалото от престъплението лице, с която заявява, че желае 

наказателното производство срещу обвиняемия да бъде прекратено.  

         За първото полугодие на 2012 год. прокурорите от Районна 

прокуратура гр.Смолян са внесли в съда общо 55 прокурорски акта по ДП, 

разследвани по общия ред от разследващ полицай срещу 68 лица за 60 

престъпления.  

 

         Прекратени от съда дела по чл.250 и чл.289 НПК.  

         През 2011г. по внесените от Смолянска районна прокуратура 

обвинителни актове, няма прекратени дела  от съда по чл.250, ал.1, т.1 НПК, 

спрямо 1 брой за 2010 г. Няма прекратени дела от съда и по чл.250, ал.1, т.2 

НПК и по чл.289 НПК, като е нямало такива и за предходните две години. 

         През 2011 г. няма оправдани от съда лица по внесените прокурорски 

актове, спрямо 4 оправдани лица за 2010 г. 

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

 

         ПД 65/2010г., наблюдаващ прокурор Лазарова. Делото е постъпило в 

РП Смолян на 03.06.2010г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 

209, ал.3, във вр. С ал.1 от НК, който заедно с делото е внесен в РС Смолян на 

01.07.2010г. Образувано е НОХД № 405/2010г. Постановена е присъда, с която 

подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „пробация”. 

Присъдата е влязла в сила на 10.11.2010г. 

         ПД 137/2010г., наблюдаващ прокурор Спиров. Делото е постъпило в 

РП Смолян на 06.12.2010г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 

354в, ал.1от НК, който заедно с делото е внесен в РС Смолян на 08.12.2010г. 

Образувано е НОХД № 770/2010г. Постановена е присъда, с която 

подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. Присъдата е 

влязла в сила на 02.02.2011г. 

         ПД 48/2010г., наблюдаващ прокурор Стратиев. Делото е постъпило в 

РП Смолян на 19.04.2010г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 

195, ал.1, т.4, пр. 2 и т.7, във вр. С чл. 194, ал.1, вр. С чл. 28, ал.1, във вр. С чл. 

26, ал.1, вр. С чл. 18, ал.1 от НК, който заедно с делото е внесен в РС Смолян 
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на 26.04.2010г. Образувано е НОХД № 270/2010г. Постановена е присъда, с 

която подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. 

Присъдата е влязла в сила на 16.07.2010г. 

         ПД 148/2010г., наблюдаващ прокурор Ирикев. Делото е постъпило в 

РП Смолян на 20.12.2010г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 

196, ал.1, т.1, във вр. С чл. 194, ал.1, във вр. С чл. 29, ал.1, б.б от НК, който 

заедно с делото е внесен в РС Смолян на 23.12.2010г. Образувано е НОХД № 

809/2010г. Постановена е присъда, с която подсъдимият е признат за виновен и 

му е наложено наказание. Присъдата е влязла в сила на 03.05.2011г. 

         ПД 120/2010г., наблюдаващ прокурор Делисивкова. Делото е 

постъпило в РП Смолян на 22.10.2010г. и на същата дата е разпределено на 

наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу две лица, който 

заедно с делото е внесен в РС Смолян на 27.10.2010г. Образувано е НОХД № 

653/2010г. Постановена е присъда, с която подсъдимите са признат за виновни 

и им е наложено наказание. Присъдата е влязла в сила на 08.02.2011г. 

         ПД 113/2010г., наблюдаващ прокурор Делиев. Делото е постъпило в 

РП Смолян на 17.09.2010г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия 

прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 

195, ал.1, т.3, т.4, п. 2, във вр. чл. 194, ал.1, във вр. чл. 26, ал.1, във вр. чл. 63, 

ал.1, т.3, във вр. чл. 18, ал.1от НК, който заедно с делото е внесен в РС Смолян 

на 15.10.2010г. Образувано е НОХД № 638/2010г. Постановена е присъда, с 

която подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание 

„пробация”. Присъдата е влязла в сила на 31.12.2010г.  

         Сроковете за изготвяне на обвинителния акт от постъпването на 

делото в прокуратурата до внасянето в съда и постановяване на присъдата бяха 

проследени  за всички обвинителни актове за 2011г. и за 2012г. /първото 

полугодие/ по Книгата за обвинителните актове. 

         Обвинителните актове се изготвят в едномесечния срок и делото се 

внася в съда с придружително писмо. Прави впечатление и краткият срок на 

постановяване на присъдите от съда. ПД се комплектоват с необходимите 

материали /ОА, призовки за насрочване на съдебно заседание./ Към тях не се 

прилагат копия от постановените присъди, същите се прилагат към присъдните 

преписки. Информационната карта се попълва от всички наблюдаващи 

прокурори. Книгата за ОА се води много добре и записванията в нея 

кореспондират с материалите по присъдните преписки. 

         Бяха проверени всички споразумения по чл.381 и сл. НПК, изготвени и 

внесени в РС Смолян през 2011г. Всички са изготвени в едномесечния срок от 

постъпване на делото в прокуратурата. Попълват се информационните карти. 

Не се прилагат копия от определенията, с които се одобряват споразуменията. 

Всички внесени през 2011г. споразумения са одобрени от съда. 

         През 2010г. от съда е върнато едно споразумение: 
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         Пр.пр. № 152/2010г. по описа на РП Смолян /ДП № 40/2010г. по описа 

на РУП Смолян, наблюдаващ прокурор Делиев. Делото е постъпило в РП 

Смолян на 13.04.2010г. С постановление от 12.05.2010г. производството по 

делото е частично прекратено за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК. На 

18.06.2010г. е сключено споразумение за престъпление по чл. 129, ал.2, вр. с 

ал.1 от НК. Делото е внесено в РС Смолян на същата дата. С разпореждане от 

24.06.2010г. по НОХД № 392/2010г. делото е върнато от съда на 

прокуратурата, тъй като не е посочена формата на вината и има противоречия 

във вида на определеното наказание. Изготвено е ново споразумение от РП 

Смолян, което на 30.06.2010г. е внесено заедно с делото в съда. Одобрено е от 

съда с определение по НОХД № 413/2010г., влязло в сила на 30.07.2010г. 

 

 Бяха проверени по 1 дело на прокурор, внесено в съда с 

постановление по чл. 78а от НК. 

 

         Пр.пр. № 912/09г. по описа на РП Смолян /ДП № 340/2009г. по описа 

на РУ МВР Смолян, наблюдаващ прокурор Лазарова. 

         Пр.пр. № 1520/09г. по описа на РП Смолян / ДП № 577/09г. по описа 

на РУ на МВР Смолян, наблюдаващ прокурор Стратиев. 

         Пр.пр. № 1299/09г. по описа на РП Смолян / ДП № 246/10г. по описа 

на ОД на МВР Смолян, наблюдаващ прокурор Спиров. 

         Пр.пр. № 991/09г. по описа на РП Смолян / ДП № 222/09г. по описа на 

РУ на МВР Мадан, наблюдаващ прокурор Делисивкова. 

         Пр.пр. № 668/10г. по описа на РП Смолян / ДП № 71/10г. по описа на 

РУ на МВР Смолян, наблюдаващ прокурор Делиев.  

 

         По всички дела предложенията са изготвени в едномесечния срок от 

постъпване на делото в прокуратурата. Отговарят на изискванията на 

НПК. По всички от проверените дела подсъдимите са признати за виновни и 

са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по чл. 78 а от НК. В Книгата за споразуменията се отразява 

движението на делото от постъпването му в прокуратурата до 

постановяване на крайния съдебен  акт. 

 

         Пр.пр. № 1109/09г. по описа на РП Смолян /ДП № 437/2009г. по описа 

на РУ на МВР Смолян, наблюдаващ прокурор Лазарова. Делото е постъпило в 

РП Смолян на 03.02.2010г. На 02.03.2010г. е внесено в съда предложение по 

чл. 78 а от НК.С протоколно определение от 27.04.2010г. по АНД № 145/10г. 

по описа на РС Смолян наказателното производство по делото е прекратено на 

основание чл. 343, ал.2, вр. С чл. 343, ал.1, б.б, предложение 2, вр. с чл. 342, 

ал.1 от НК, вр. с чл. 24, т. 9 от НПК. Определението е влязло в сила на 

03.05.2010г. 
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         Пр.пр. 880/09г. по описа на РП Смолян /ДП № 319/2009г. по описа на 

РУ на МВР Смолян/, наблюдаващ прокурор Лазарова. Делото е постъпило в 

РП Смолян на 16.11.09г. На 08.12.2009г. е внесено в съда предложение по чл. 

78 а от НК. С решение № 36/09.02.2010г. по НАХД № 743/2009г. РС Смолян е 

признал обвиняемия за виновен и на основание чл. 78 а го е освободил от 

наказателна отговорност, като му е наложил наказание „глоба”. С решение 

№45/27.04.2010г. по ВНАХД № 35/2010г. по описа на ОС Смолян решението 

на РС Смолян е отменено и подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан 

по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 216, ал.4, вр. с ал.1 от 

НК. 

         Със заповед № РД-04-62/02.04.2012г. на административния 

ръководител на РП-Смолян, с цел привеждане  работата на Районна 

прокуратура-гр.Смолян в съответствие с Указание № 154/28.03.2012г. на 

главния прокурор и вземане на мерки за намаляване  броя на върнатите от съда 

дела на прокурора за доразследване и постановяване на оправдателни присъди, 

е разпоредено създаването на регистър на върнатите от съда дела за 

доразследване и на оправдателните присъди. Воденето на регистъра и 

окомплектоването на досиетата на делата е възложено на административния 

секретар на прокуратурата. 

         Проверени бяха  всички върнати от съда дела за проверявания период 

и всички оправдателни присъди. Създадени са пълни досиета, които на 

практика представляват паралелни дела, които съдържат съответните 

материали -  протокол от общо събрание на всички прокурори, протокол от 

работа на комисия, становище на наблюдаващия прокурор, съдебен акт, 

мотиви, постановление на прокурора след връщане на делото от съда, 

последващ обвинителен акт, резултати и др. Изготвят се анализи – тримесечни, 

шестмесечни, справки до Окръжна прокуратура.  

         През 2011 г. от внесените прокурорски актове в съда – 188 броя, са 

върнати 3 броя дела за допълнително разследване на прокуратурата, като и 

трите върнати на основание чл.288 НПК (от съдебно заседание). През 2011г. е 

върнато и 1 внесено предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на адм.наказание по чл.78а НК. 

В сравнение с предходните два периода: през 2010 г. са били върнати 2 броя 

на основание чл.249 НПК (от съдия-докладчик) и 2 броя на основание чл.288 

НПК (от съдебно заседание); а съответно за 2009 г. 2 броя.  

         Относителният дял на върнатите  през 2011г. дела на прокуратурата 

спрямо внесените (188) е 2,12%  

         Налице е запазване броя на върнатите дела от съда спрямо 2010 г. 

         За първото полугодие на 2012 г. няма оправдани лица по внесените 

актове в съда, (няма оправдани лица за първото полугодие на 2011 г. , 2  са 

оправданите  лица  за същия период на 2010 г.). 

         За периода от съдия-докладчик при Районен съд Смолян е било 

постановено връщане на един внесен обвинителен акт. Наблюдаващият 
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прокурор е подал протест срещу определението на съда за връщане, който е 

уважен от Окръжен съд-Смолян и делото е върнато на първоинстанционния 

съд за разглеждане.  
         Дейността по  преодоляване на причините за връщане на делата от 

съда и за постановяване на оправдателни присъди се провежда в пълно 

съответствие с указанията на горестоящите прокуратури.От м. ноември 2006 г. 

в Районна прокуратура гр.Смолян е сформиран екип от прокурори, които 

проверяват връщането на дела от съда на прокуратурата и тези с постановена  

оправдателна присъда. Предприети са мерки, насочени към повишаване 

контрола, упражняван от наблюдаващия прокурор върху действията на 

разследващите полицаи и следователите за недопускане на пропуски, 

отнасящи се до съдържанието на обвинителния акт. С оглед преодоляване на 

слабостите, допускани във фазата на досъдебното производство и за да се 

осигури еднаквото приложение на закона са били давани необходимите 

указания на органите на разследването, изисквано е от тях да следят съдебната 

практика и др.мерки.  

         През 2011 година по внесените прокурорски актове в съда не са 

постановени оправдателни съдебни актове и няма оправдани лица.  

         В сравнение с 2010 г.  са били постановени 2 оправдателни съдебни 

акта и 1 решение по внесено от прокуратурата предложение  по чл.78А от НК 

за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на адм.наказание, 

като са оправдани 4 лица.  

         Съпоставянето на изложените по-горе данни с тези от предходния 

период сочат за подобряване контрола и прецизността в работата на 

прокурорите от РП Смолян по този показател. 

         Проверени  бяха папките, в които се съхраняват  протестите за трите 

години – 2010г., 2011г.  и 2012г.  Протестите са подробно мотивирани. Когато 

същите са  подадени, преди съдът да е изготвил мотивите към присъдата, се 

прилагат и допълнители съображения (протест). Върху протеста се отбелязва 

дали е уважен от съда.  В папката се прилага  и решението на съда по делото, 

образувано въз основа на подадения от прокуратурата протест. 

         През 2011г. прокурорите от РП-Смолян са подали 1 въззивен протест 

по осъдително решение на съда.  

        През 2011г.  прокурорите от РП Смолян са подали и 4 броя протести 

срещу определения на първоинстанционния съд, с които се отменят 

постановления за прекратяване на наказателното производство и делата се 

връщат на прокурора. От този брой един е уважен, два не са уважени, и един е 

нерешен в края на годината. 

         В съдебния район на РП-Смолян няма  противоречива практика 

между прокуратурата и съда. За това допринасят и периодичните срещи 

между съдии, прокурори и разследващи полицаи, в изпълнение на Решението 

на ВСС по протокол № 39/08.10.2008 г. 



 33 

         При решаване на делата и преписките прокурорите във всички случаи 

са се съобразявали с инструкциите и указанията, дадени от по-горната 

прокуратура.  

 

         2.Изпълнение на присъдите. 

 

         През 2011г. в Районна прокуратура гр.Смолян са получени за 

изпълнение 115 присъди, споразумения и решения, по които прокуратурата е 

длъжна да предприеме действия на основание  чл.416, ал.2 НПК. Съответно за 

предходните периоди  техния брой е 139 за 2010 г. и  118 бр. за 2009 г. 

         Срочността за изпълнение на наказанията е била спазена и всичките 

присъди са изпратени в 5-дневен срок. Няма несвоевременно изпратени от 

прокурора и неизпълнени присъди от органа по изпълнението.  

         За  2011 г. в прокуратурата са останали неприведени в изпълнение 

наказания по 2  присъди. По тези присъди спрямо осъдените лица  са наложени 

и наказания „лишаване  от право да заема длъжност”. Присъдите не са 

изпратени за изпълнение поради факта, че видно от справките от ТД на НАП-

Смолян, към момента лицата нямат регистрирани трудови договори и 

осигурител.   

 

         На случаен принцип бяха проверени: 

         Р-105/2011г. С присъда № 203/11.07.2011г. по НОХД № 227/2011г. РС 

Смолян е наложел на подсъдимия наказание „лишаване от свобода”. С 

решение № 94/12.10.2011г. ОС Смолян по ВНОХД № 100/2011г. е потвърдил 

присъдата. Същата е влязла в сила на 12.10.2011г.  Изпратена е за изпълнение 

на РП Смолян на 14.10.2011г. На 17.10.2011г. РП Смолян е изпратила за 

изпълнение присъдата на Началника на Затвора Пловдив. С писмо от 

27.10.2011г. Пловдивския затвор е уведомил РП Смолян, че присъдата е 

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

уведомила РС Смолян. 

         Р-18/2012г. С присъда № 42/13.02.2012г. по НОХД № 932/2011г. по 

описа на РС Смолян, влязла в законна сила на 29.02.2012г. подсъдимият е 

осъден на лишаване от свобода. Препис от присъдата за изпълнение е 

получена в РП Смолян на 01.03.2012г. С писмо от същата дата е изпратена на 

ОЗ „Охрана” Смолян. С писмо от 09.03.2012г. Затвора Пловдив е уведомил РП 

Смолян, че присъдата е приведена в изпълнение .  С писмо от 14.03.2012г. РП 

Смолян е уведомила РС Смолян. С писмо от 01.10.2012г. Затвора Пловдив е 

уведомил РП Смолян, че наказанието е изтърпяно. С писмо от 04.10.2012г. РП 

Смолян е уведомила РС Смолян за изтърпяното наказание.  

        Книгата за изпълнение на присъдите се води много добре, 

записванията кореспондират с материалите по присъдните преписки. Книгата 

се проверява всеки месец от районния прокурор, което се удостоверява с 

отбелязване в самата книга.  
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         Като цяло може да се направи извод, че през проверявания период 

прокуратурата своевременно и законосъобразно е изпълнявала задълженията 

си по изпълнение на присъдите и споразуменията. Стриктно се спазват 

Указанията за дейността на прокуратурата по привеждането в изпълнение 

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

  

         3. Гражданско-съдебен надзор  

 

          Прокурорите от Районна прокуратура гр.Смолян осъществяват 

дейността си по гражданскосъдебния надзор в съответствие с нормативните 

актове по действащото законодателство и указанията на горестоящите 

прокуратури. За подобряване организацията на работа на прокурорите и 

отчитане на дейността им по подготовката и явяването им в съдебни заседания 

е създаден дневник, в който се отбелязват гражданските дела, правното им 

основание, становищата на прокурорите и т.н. Получените призовки по 

граждански дела се разпределят на случаен принцип чрез програмата 

LawChoice.  

 

         4.Административно-съдебен надзор 

 

         Районна прокуратурата – гр.Смолян е изпълнявала своите задължения 

по контрол на дейността в областта на административното законодателство 

спрямо контролните органи и е давала препоръки в тази област. 

         Със заповед е възложено на прокурор от РП да проверява постъпилите 

ежемесечно протоколи от заседания на общинските съвети Смолян и Баните. 

         Проверени бяха преписките, образувани по постъпили в 

прокуратурата административни актове – решения на общинските съвети. По  

всеки протокол от заседание на ОбС се образува преписка, която се 

разпределя. Прокурорът, комуто е разпределена, след като извърши проверка,  

слага резолюция , че няма констатирани нарушения.  В други случаи, 

преписката само се разпределя, без резолюция след  извършената проверката, 

или  прокурорът сочи, че са проверени определен брой решения на общинския 

съвет., т.е. практиката е различна, но във всички случаи се разминава с 

указанията на ВАП.   

         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 



 35 

закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и 

правата на гражданите”.  

 

         АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

         Въз основа на  извършената проверка се налагат следните: 

         ИЗВОДИ 

          

         При предходната планова проверка на Инспектората към ВСС  през 

2009г. в Районна прокуратура – гр.Смолян са констатирани случаи на 

неправилно приложение на принципа за случайно разпределение на делата. 

Също така, издавани са заповеди от административния ръководител на 

прокуратурата без да се осъществява контрол по изпълнението им. 

Установени са  някои случаи на непълно отразяване на движението на 

преписките в съответните дневници и регистри. Неудовлетворителен е бил 

начинът, по който са комплектовани наблюдателните преписки и др., дадени 

са съответните препоръки за отстраняване на допуснатите слабости в 

работата. 

         Изводът от настоящата проверка на ИВСС е, че препоръките са 

изпълнени изцяло и пропуските в работата са отстранени.              
         Администрирането на Районна прокуратура – гр.Смолян е на много 

високо ниво. Районният прокурор 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.  

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

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, 
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извършването и приключването на проверки по преписките(отм.), както и 

действащата ИППП от 10.03.2011г.  

         Срочността на решаване от прокурора  на досъдебните 

производства е до един месец. Изготвените прокурорски актове отговарят 

на изискванията на НПК. 

         Спазва се указание на главния прокурор на Република България изх.№ 

6435/27.06.2011г. за необходимите действия по чл.226 НПК преди предявяване 

на  разследването.  

         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-Смолян след влизането 

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

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

изтърпяване на наложените наказания. Книгата за изпълнение на присъдите 

се води редовно. 

                      

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

следните 
  

         ПРЕПОРЪКИ: 

 

         1.Административният ръководител – районен прокурор на РП-

Смолян 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.Да се въведе вътрешна разносна книга, в която срещу подпис на 

прокурор и деловодител да се отразява движението на преписките и 

делата, съобразно чл.5, ал.6, т.2 от Инструкцията за деловодната 

дейност и документооборота в Прокуратурата на РБългария.  

         3.Датата на деловодна обработка върху прокурорския акт или друг 

изходящ документ да се поставя от служител в деловодството в деня на 

представяне на документа за регистриране, съгласно разпоредбата на 

чл.39(2) от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

Прокуратурата на Република България. 

         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”.  
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         Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на 

Районна прокуратура Смолян за изпълнение препоръките от негова 

компетентност.  

         Административният ръководител да запознае прокурорите от РП – 

Смолян с резултатите от извършената планова проверка.  

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

от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да 

бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

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

Районна прокуратура Смолян да предприеме в едномесечен срок от 

получаване на настоящия Акт необходимите действия от негова 

компетентност за изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл.58, 

ал.4 от ЗСВ в двумесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за резултата от 

тях.   

 

         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-01-96/17.10.2012г. 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 

 

 

 

 

 

 

 


