РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66
ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА
ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН
АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА – гр. ЧИРПАН
Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2012г. и Заповед № ПП-011/23.02.2012г. на Главния инспектор.
Съгласно заповедта, плановата проверка се извърши от екип в
състав: инспектор Албена Костова и експерти – Мариела Митева и Олег
Велинов.
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 за периода 01.01.2010 год. до 31.12.2011 год.
СРОК НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА -12.03.2012 год.14.03.2012 год.
Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата
от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови
проверки.
Подгответелен етап на плановата проверка-включва проучване и
анализ на годишните отчетни доклади за 2010 год. и 2011 год.; проучване
и анализ на констатации от извършена комплексна ревезия извършена от
ОП Стара Загора за дейността на РП Чирпан през 2010 год.; изискване и
предоставяне от РП Чирпан на справки, относно : организацията на
административната дейност/справка №1/; организацията на образуването и
движението на преписките /справка №2/; организацията на образуването и
движението на досъдебните,бързите и незабавни производства /справка
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№3/ и организацията на съдебния надзор/справка №4/. Справките
включват данни за 2010 год. и 2011 год. и отразяват индивидуалната
натовареност на прокурорите за същия период.

КОНСТАТАЦИИ:

1.

По отношение на организацията
дейност/чл.54,ал.1,т.2 от ЗСВ/:

на

административната

Районна прокуратура Чирпан се помещава в стара сграда в центъра
на града. Помещенията/три стаи/ са недостатъчни и материалната база
като цяло е в лошо състояние. Прокуратурата дели един етаж с други
служби на РС Чирпан.
През 2010 год. и 2011 год. по щат е имало 4/четири/бройки за
магистрати в това число и административен ръководител, като през
периода на проверката са работили трима прокурори.
Административен ръководител на прокуратурата е Георги Видев
встъпил в длъжност от 01.03.2010 год. Прокурор Надежда Банова е
прекъснала ползвания отпуск за бременност и раждане и е встъпила в
длъжност на 10.01.2010 год., като до 28.02.2010 год. е заемала
длъжността административен ръководител. Прокурор Петър Йонов е
встъпил в длъжност на 15.02.2010 год.
Районна прокуратура гр. Чирпан през 2010 г.и 2011 г. е работила
със щат от седем съдебни служители.
В РП Чирпан се водят следните книги, регистри и дневници:
- входящ дневник
- изходящ дневник
- азбучници
- описни книги на разследващите органи
- описна книга на прокурорите по обвинителните актове
- описна книга на прокурорите по споразуменията
- описна книга на прокурорите по внесените предложения по чл. 375 от
НПК
- докладни книги на прокурорите
- книга за веществените доказателства
- книга по изпълнение на присъдите
- книга за делата върнати за доразследване
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- регистър за исканията до съда за разкриване на служебна и данъчна
информация
- регистър на делата за кореспонденция с органите на КУИППД.
- разносни книги
- дневник на спрените срещу известен и неизвестен извършител
досъдебни производства
От тях:
- водени на основание Правилника за организация на дейността на
администрацията на прокуратурата на Република България;
- входящ дневник
- изходящ дневник
- азбучници
- описни книги на разследващите органи
- описна книга на прокурорите по обвинителните актове
- описна книга на прокурорите по споразуменията
- описна книга на прокурорите по внесените предложения по чл. 375 от
НПК
- докладни книги на прокурорите
- книга за веществените доказателства
- книга по присъдите
- разносни книги
- водени по указание на ВКП
- дневник на спрените срещу известен и неизвестен извършител
досъдебни производства
- регистър на делата за кореспонденция с органите на КУИППД
-дневник на лицата с 2 и повече неприключени наказателни производства
- азбучник към дневника
- водени по собствена преценка.
- дневник на водените преписки по Закона за здравето
- дневник на приключените производства
- дневник на възложените проверки
- дневник на възобновените производства
- дневник на присъединените и преобразувани производства
- дневник на обжалваните постановления на прокурора
- дневник на получените и изпратените преписки и досъдебни
производства по компетентност
- дневник на задържаните лица
- дневник на исканията за служебен защитник
- дневник на делата с непълнолетни лица
- дневник на предложенията за одобряване на извършени следствени
действия
- дневник на гражданските дела
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- дневник на решените дела от съда
- регистър на делата за кореспонденция с органите на КУИППД
- разносни книги
Книгите, регистрите и дневниците се водят правилно, включва се
пълна и точна информация, отразяваща движението на преписките и
делата.Водят се на хартиен носител, а някои и на електронен носител.
Комплектуването на преписките, делата, присъдните преписки и
други, което се осъществява от съдебните служители, под ръководството на
административния ръководител, е хронологично, пълно и на много добро
ниво.
В Районна прокуратура Чирпан няма длъжност – системен
администратор, който да извършва информационно обслужване. Както
през 2010 год., така и през 2011год. тази дейност се е изпълнявала от
системния администратор при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора,
който отговаря за програмното и техническото състояние на компютърната
техника.
През целия проверяван период разпределението на постъпилите дела
и преписки се е извършвал на принципа на случайния подбор чрез
предоставения от ВСС програмен продукт „Law Choice”. Със заповед на
административния ръководител от 2010 год., за работа с програмния
продукт са определени: Административният секретар, а при негово
отсъствие от съдебния секретар, които да подържат, архивират и
обновяват програмата. Всяка промяна относно началната информация и
процента на натовареност в програмния продукт се извършва със заповед
на адм.ръководител, копие от която се изпраща на Зам.главен прокурор
Валери Първанов.
В РП Чирпан е създадена добра организация по изготвяне на
статистическите данни и отчети и своевременното им предоставяне на
горестоящите прокуратури.
Спазват се указанията дадени с Указание № 301/27.12.2007 г.
изменено и допълнено с Указание И-№ 283/2008 г. на Главения прокурор
на ПРБ.Както през 2010 год., така и през 2011год. в Районна прокуратура
Чирпан се изготвят ведно с таблиците и шестмесечни анализи, и годишни
доклади за дейността на прокуратурата.
През 2011г. във връзка с подобряването на цялостната дейност на
РП – Чирпан са издадени следните заповеди и разпореждания:
- по указание на Главния прокурор:
Разпореждане № 1/12.01.2011г. на Районен прокурор при РП
Чирпан, касаещо извършване на специализирани проверки от служители на
РУП гр. Чирпан на места, където се събират малолетни и непълнолетни
лица, занимаващи се с просия, проституция или други престъпления от общ
характер.
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Разпореждане № 2/14.01.2011 г. на Районен прокурор гр. Чирпан
относно подобряване работата на разследващите органи по дела на лица,
срещу които се водят повече от едно наказателно производство.
Разпореждане № 5/27.01.2011 г. на Районен прокурор на РП гр.
Чирпан относно подобряване работата в региона по неизпълнените
присъди с наказание „лишаване от свобода”.
Разпореждане № 13/08.07.2011 г. на Районен прокурор гр. Чирпан
за подобряване работата в прокуратурата относно непрключени дела, вече
покрити с давност или такива с предстоящо изтичане на давността.
Разпореждане № 17/27.09.2011 г. на Районен прокуро гр. Чирпан
относно извършени нарушения на Закона за акцизите и данъчните
складове, свързани с продажба и държане на стоки без акцизен бандерол.
По собствена преценка:
Разпореждане № 3/26.01.2011 г. на Районен прокурор гр. Чирпан
относно подобряване работата на служителите на РУП гр. Чирпан по
възложени им от Районна прокуратура гр. Чирпан проверки
Разпореждане № 4/26.01.2011 г. на Районен прокурор гр. Чирпан
относно подобряване работата на разследващите органи във връзка със
срочността на неприключените досъдебни производства.
Разпореждане № 15/24.08.2011 г. на РП гр. Чирпан относно
подобряване работата на разследващите органи при започване на
разследване на основание чл. 212 ал.2 от НПК.
През 2011г.по разпореждания на Административния ръководител
на РП Чирпан наблюдаващите прокурори при РП Чирпан са извършили
проверки относно качеството и срочността на извършваните от РПУ
Чирпан проверки, възложени от прокуратурата.
Извършвани са периодични проверки и на досъдебните
производства, относно предотвратяване на приключването им извън
процесуалните установени срокове.
Проверявани са и спрените досъдебни производства срещу
известен извършител, като на разследващите органи е указано да се
предприемат мерки за възобновяване на делата от горната категория,както
и приключването им преди изтичане на предвидената в закона давност.
През годината в периода 23.06.2011г. – 24.06.2011г.на РП
Чирпан е извършена ревизия въз основа на Заповед № 48/06.06.2011 г. на
Окръжен прокурор при ОП Стара Загора и в изпълнение на Раздел І
„Контролно-ревизионни мероприятия” т. 2 от Плана за работа по основни
надзори на ОП Стара Загора за 2011г. Ревизията обхваща работата на
прокуратурата през предходната 2010г. и при извършването й от страна на
ревизиращите не са констатирани съществени недостатъци.
През 2011 г. прокурорите от РП – Чирпан са посетили общо 4
семинара на различни теми с определена практическа насоченост.
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2. По организацията на образуването и движението на преписките
/чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/:
През 2010г.прокурорите от РП - Чирпан са работили общо по 738
бр. преписки, като от тях новообразувани са 675бр. и 53бр. останали от
предходни периоди,като прокурор Надежда Банова е работила по 243бр.
преписки, покурор Георги Видев по 297 бр., прокурор Петър Йонов по
194 бр., прокурор Румен Рачев/командирован/ по 4 бр. Общо решени са
699 бр., от които прокурор Банова е приключила 224 бр., прокурор Видев
281 бр. , прокурор Йонов 190 бр.и прокурор Рачев 4 бр.
Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство са
329 бр. От тях обжалвани са 16 бр., потвърдени – 14 бр. от които 6 бр.на
прокурор Видев, 1 бр.на прокурор Банова и 7 бр.на прокурор Йонов .
Необжалваните откази да се образува ДП са общо 313 бр.
През 2011 год.прокурорите от РП Чирпан са работили общо по 584
преписки, от които новообразувани 543 бр. и такива останали от
предходен период 41бр., като прокурор Видев е работил по 197 бр.
преписки, прокурор Банова по 203 бр. преписки и прокурор Йонов по 184
бр. преписки.
Общо през 2011 год. прокурорите от РП Чирпан са решили 575
преписки, от които 195 преписки са на прокурор Видев, 199 бр. преписки е
приключила прокурор Банова и прокурор Йонов е приключил 181 бр.
Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство са
111 бр., три от тях са обжалвани, като и трите са потвърдени.
На случаен принцип бяха проверени следните пр.пр. с отказ да се
образува досъдебно производство:
Прокурор Банова:
Пр.пр.№777/11г.; Пр.пр.№158/11г.; Пр.пр.№834/11г.; Пр.пр.№№1021;
пр.пр.№489; пр.пр.№698/от2011год.; пр.пр.№45/2010год.;
пр.пр. №481/2010год.; пр.пр. №908/2010год.; пр.пр. №407/2010год.; пр.пр.
№839/2010 год.
Прокурор Видев:
пр.пр.№№1359:10г.;пр.№406/10г.;пр.№886/10г.;пр.№686/10г.;пр.№214/10г.
;пр.№963/10г.;пр.№461/10г.
За 2011год.-пр.пр.№1095/11г.;пр.пр.№1187/11г.;пр.пр.№118/10г;
Прокурор Йонов:
-пр.пр.№301/10г.;пр.№904/10г.;пр.№226/10г.;пр.№181/10г.;пр.№250/10г.
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-пр.пр.№172/11г.;пр.№94/11г.;пр.№1407/11г.;пр.№1347/11г.;пр.№18/11г.
Прокурорските преписки с които е отказвано образуване на ДП са
приключвани в рамките на законоустановените срокове; мотивирани са,
прекратявани са след извършване на обстоини предварителни проверки за
установяване на извършителите; не се прилагат протоколите от случайния
избор; липсва информация за уведомяване на заинтересованите страни.
Образуваните досъдебни производства през 2010 са общо 287 бр., а
22 бр. са изпратени по компетентност.
През 2011 год.са образувани 339 ДП,от които 124 на прокурор
Банова,109 бр.на прокурор Видев и 106 на прокурор Йонов. Изпратени по
компетентност 34 бр.и прекратени с резолюция 27бр. На органите на МВР
за предварителна проверка са изпратени 164 преписки.
В РП-Чирпан през 2010г.и 2011г. няма образувани и наблюдавани
преписки взети на специален надзор.

3.По организацията на образуването и движението на досъдебните
производства/чл.54,ал.1,т.2 от ЗСВ”:
Наблюдаваните досъдебни производства през 2010г. общо са 1399
бр., като новообразувани през този период са 688 бр. ДП, 24 бързи
производства, 2 незабавни производства, а образувани в предходни години
са 685 бр. ДП, като по прокурори се разпределят както следва: прокурор
Видев-537 ДП; прокурор Банова-448 ДП и прокурор Йонов 414 ДП.
Приключени са общо 1260 ДП от които 557 новообразувани ДП и
678 ДП от предходната година, 23бр. бързи ДП и 2бр. незабавни
производства, като прокурор Видев е приключил 465 бр. ДП, прокурор
Банова 425 бр.ДП и прокурор Йонов 370.
Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за произнасяне
при прокурор са общо 23 бр., като разследването по всички е извършено от
разследващ полицай.
По 22бр.от наблюдаваните бързи производства разследването е
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а по 1 бр. е постановено
разследването да се извърши по общия ред и по чл.357,ал.1,т.5-2 бр.
Наблюдаваните незабавни производства, по които разследването е
приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 2 бр.
През 2010 год.от РП Чирпан 25 ДП са изпратени на разследващ
орган за отстраняване на допуснати процесуални нарушения при
предявяване на разследването,като по 16 бр.ДП прокурорът сам е
извършил необходимите действия.
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Спрените наказателни производства през проверявания период са
общо 364 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 336 бр., а
спрени срещу известен извършител са 28 бр.
Възобновените наказателни производства през проверявания период
са общо 617 бр., като възобновените срещу неизвестен извършител са 569
бр., а срещу известен извършител 48 бр.
Прекратените наказателни производства за 2010г. са общо 667 бр., от
тях водени срещу неизвестен извършител са 583 бр., а срещу известен
извършител 84 бр. Общо прекратените поради изтекла давност са 551 бр.
Изготвените
предложения
от
разследващите
органи
до
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока на
разследване са общо 257 бр., като 255 са уважени и две
неуважени.Направени са и 131 искания за удължаване на срока от
адм.ръководител на прокуратурата и 13 искания до адм.рък.на по
горестоящата прокуратура.
Наблюдаваните досъдебни производства през 2011г. общо са 1418
бр., като новообразувани през този период са 550 бр. ДП, 38 бързи
производства, 3 незабавни производства, а образувани в предходни години
са 827 бр. ДП.
Отново са налице голям брой - 827 бр.останали ДП от предходен
период, като се наблюдава известно увеличение.Обстоятелства на които
следва да се обърне внимание на ръководството на прокуратурата за да се
преодолее това изоставане и натрупване на ДП от предходeн периоди.Тук
следва да се отчете факта, че по голяма част от делата са образувани в края
на календарната година и няма как да бъдат приключени в края на
съответната година, но от друга страна следва да се има в предвид и
обстоятелството, че са налице голям брой дела по които е искано
удължаване на срока, като във всички сучай, с изключение на две, те са
уважавани и срока на разследване е удължаван, което пак от своя страна
води до не приключване на делото в дадената календарна година,а
прехвърлянето му в следващата.Проблема тук следва до се търси в
работата на разследващите органи и контрола които следва да се оказва по
отношение на тях от прокуратурата, за приключването на делата в
законоустановения срок.
Приключени са общо 1259 ДП от които 407 новообразувани ДП и
811 ДП от предходната година, 38бр. бързи ДП и 3 бр.незабавни
производства,като прокурор Видев е приключил 406 бр.ДП, прокурор
Банова 439 бр.ДП и прокурор Йонов 414 бр.ДП.
Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства през
проверявания период от разследващ орган, намиращи се за произнасяне
при прокурор са общо 26 бр., като разследването по всички е извършено от
разследващ полицай.
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По 38бр.от наблюдаваните бързи производства разследването е
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а по 6 бр. е постановено
разследването да се извърши по общия ред .
Наблюдаваните незабавни производства, по които разследването е
приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 3 бр.
През 2011 год.от РП Чирпан 25 ДП са изпратени на разследващ
орган за отстраняване на допуснати процесуални нарушения при
предявяване на разследването, като по 5 бр. Районния прокурор е
отстранявал такива нарушения, като е извършил предявяване и
разследване.
Спрените наказателни производства през 2011г. са общо 241 бр.,
като спрените срещу неизвестен извършител са 223 бр., а спрени срещу
известен извършител са 18бр.
Възобновените наказателни производства през проверявания период
са общо 722 бр., като възобновените срещу неизвестен извършител са 656
бр., а срещу известен извършител 66 бр.
Прекратените наказателни производства за 2011г. са общо 746 бр., от
тях водени срещу неизвестен извършител са 666 бр., а срещу известен
извършител 80 бр. Общо прекратените поради изтекла давност са 647 бр.
Изготвените
предложения
от
разследващите
органи
до
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока на
разследване са общо 383 бр., като всички са уважени.Направените искания
от наблюдаващия прокурор за продължаване на срока до съответния
адм.ръководител са 200 и всички са уважени,като са направени и 76
искания за удължаване на срока от по горестоящата прокуратура.
На случаен принцип бяха изискани и проверени следните
наказателни производства:
1.Спрени срещу неизвестен извършител:
ДП№329/2011год.-разследващ полицай Ивета Иванова-обр.26.05.2011год.
по чл.195ал.1,т.3,вр.с чл.194,ал.1 от НК.Спряно на 30.06.11г.от прокурор
Банова.Има писмо от МВР от 17.10.2011 год. за хода на разследването;
ДП №130/2011 год.- прокурор Банова. Образувано на 26.04.11г. по
чл.195,ал.11т.4 вр.с чл.194 от НК. Спряно на 15.06.11г. Има писмо
17.10.11год.от МВР за хода на разследването;
ДП №313/2011 год. - прокурор Банова. Обр.24.06.11г. по чл.194 от НК.
Спряно на 29.07.11г. Има изпратено писмо от 17.10.2011 год. от МВР с
уведомление за хода на разследването;
ДП№314/2011год.-наблюдаващ прокурор Банова. Образувано на
16.05.2011год. по чл. 194 от НК. Спряно на 15.06.2011 год. Има писмо от
МВР от 17.10.2011 год. за хода на издирване.
ДП №564/2011г.- прокурор Банова. Образувано на 27.08.10год. по
чл.195,ал.1,т.3,вр. с чл.194 от НК. Спряно на 26.10.10 год.
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ДП №552/2010 год.-прокурор Банова.Образувано на 23.08.10 год.по
чл.195,ал.1,т.3 от НК.Спряно на 26.10.2010 год.
ДП№349/2010год.;ДП №573/2010год.; ДП №504/2010год.; ДП№273/2011г.всички на прокурор Банова.
ДП образувани и спрени от прокурор Георги Видев:
ДП №183/2011год. Образувано на 21.04.2011год. по чл.195,ал.1,т.4 вр.с
чл.194 от НК. Спряно на 25.05.11год. Има писмо от МВР от 17.10.2011 год.
ДП №253/2011 год. Образувано на 07.06.11г.по чл.194 от НК. Спряно на
01.08.2011год; Има писмо от 17.10.2011 год.от МВР.
ДП №448/2011год.Образувано на 12.08.2011 год.от разследващ полицай
Ивета Иванова по чл.195,ал.1,т.3 от НК.Спряно на 17.10.2011год.
ДП №278/2011год.Образувано на 13.04.2011 год.от разследващ полицай
Гошо Гочев.Спряно на - 07.09.2011 год.
ДП№396/2011год.Образувано на 07.07.11год.по чл.330 от НК.Спряно на
19.10.11год.;
ДП №302/2010 год.Образувано на 10.05.10 год.по чл.195,ал.1,т.3 от
НК.Спряно на 06.07.10 год.;
ДП №294/2010 год.Образувано на 10.05.10год.по чл.195,ал.1,т.3,вр.с
чл.194,ал.1 от НК.Спряно на 06.07.10год.;
ДП №431/2010 год.Образувано на 29.06.2010 год.по чл.195,ал.1,т.3 от
НК.Спряно на 27.08.2010 год.
ДП №398/2010 год.Образувано на 16.06.2010 год.по чл.331,ал.1 от
НК.Спряно на 28.08.10 год.
ДП №360/2010 год.Образувано на 31.05.2010 год.по чл.195,ал.1,т.4 ог
НК.Спряно на 12.07.2010 год.
пр.пр.№1254/10г. ДП е образувано на 02.12.10г. срещу Силвия Миткова
Кирова за престъпление по чл.183 ал.1 НК.Спряно с Постановление от
17.01.11г.на основание чл.244,ал.т.1вр.чл.25 т.1 НПК. В срок.Обосновано и
правилно.Няма обратна разписка. Обявен е за ОДИ, Няма препис до
Гранична полиция.НП не е комплектована.Няма изпращани напомнителни
писма.
пр.пр.№132/10г. ДП е образувано на 01.02.10г. срещу НИ за престъпление
по чл.195,ал.1,т.4 НК. Спряно на 12.04.10г на основание чл.244,ал.1,т.2
Възобновено на 15.04.10г поради разкриване извършителите на деянието и
водено срещу Иван Димитров Михайлов, Данаил Фанков Стефанов,Димо
Димитров Стойлов, Димо Иванов Андонов и Митко Фанков Стефанов.
Има продължение на срока за разследване с 2 месеца. Спряно на 16.08.10г.
поради отсъствието на Стефанов и Михайлов. Същите са обявени за ОДИ.
Обосновано и правилно. В срок. НП не е комплектовано.Има изпращани
напомнителни писма.
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ДП спрени от прокурор Петър Йонов
ДП №70/2011 год.Обр.на 11.02.2011год.по чл.194,ал.1 от НК.Спряно на
25.05.2011год..На 17.10.2011 год.с писмо от МВР уведомяват РП за хода на
издирвателните мероприятия и за резултата от разследването.
ДП №513/2011год.Обр.на 17.09.11год.по чл.194 от НК.Спряно на
19.10.11год.
ДП№173/2011год.Обр.на26.04.2011год.по чл.195,ал.1,т.3,пр.1 от НК.
Спряно на 07.06.2011год. Има писмо от МВР от 17.10.2011 год.с което
уведомяват РП за хода на разследването.
ДП №193/2011год.Обр.на 21.03.2011год.по чл.195,ал.1,т.4,пр.2 от
НК.Спряно на 05.05.2011год.Има писмо от МВР от дата 17.10.2011 год.;
ДП №174/2011год.Обр.на 26.04.2011год.по чл.195 от Нк.Спряно на
25.05.2011год.Има писмо от МВР от 17.10.2011 год.за хода на
разследването.
По всички ДП са извършвани съответните оперативно-издирвателни
мероприятия и действия, като разпити на свидетели, назначавани са
експертизи. Постановленията за спиране са мотивирани. Давани са
указания до РУП на МВР за извършване на издирвателни мероприятия,
както и да се изготвят и представят /обикновенно на 4 месеца/ справки за
резултата от разследването.Отбелязвано е, че постановленията подлежат
на обжалване. Липсва информация за уведомяване на заинтересованите.
Делата са спирани преди да изтече срока на разследване.
По голяма част от проверяваните ДП липсват справки за хода на
разследването от МВР, като от прокуратурата не са изпращани
напомнителни писма с които да се иска информация. Голяма част от
проверяваните дела са от 2010 год. и към времето на проверка през м.март
2012 год.не може да се установи дали по тях се работи.
2.Прекратени срещу известен извършител :
1.ДП№4в-ч/2002 год.,пр.пр.№848/1996 год.
С постановление от 22.05.2002 год.производството е спряно за издирване
на единия от подсъдимите и един от свидетелите, за които към този
момент е установено,че са напуснали пределите на РБ.
С постановление от 13.02.2007 год. на прокурор Златанов е отказано
възобновяване на производството, поради обстоятелството, че лицата не са
открити. Следва да се отбележи, че за периода от 2002г.до 2007 год. няма
данни да са извършвани каквито и да било действия. От тогава насетне и
до момента на прекратяване на производството са извършвани множество
процесуални действия с оглед евентуалното установяване на издирваните
лица. Производството е възобновено с постановление от 11.07.2011год. от
прокурор Йонов. На 17.10.2011 год.след като са извършени съответните
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процесуални действия след възобновяването ДП е прекратено поради
изтекла давност.
2.ДП №396/2007 год.ДП е образувано по чл.183, ал.1 НК срещу известен
извършител.Производството е спряно на основание чл.244 от НПК на
31.07.2007 год.след като е установено ,че обвиняемата е напуснала
страната през м.октомври 2006г. Налична е кореспонденция между МВР и
РП във връзка с извършвани издираветелни мероприятия. Производството
е прекратено на 08.09.2011 год. поради изтекла давност.
3.ДП№85/2009год. Образувано е през м.март 2009 год. Спряно на
26.05.2009 год. обвиняемата е напуснала страната. Касае се за
престъпление което представлява маловажен случай. Не е установено
местопребиваването на обвиняемата. С постановление от 26.07.2011год.
производството е прекратено поради изтекла давност.
4.ДП№466/1995 год.е образувано първоначално срещу неизвестен
извършител, като в хода на разследването са установени извършителите.С
постановление от 26.02.2002год.ДП е спряно за издирване на един от
подсъдимите. С постановление от 24.01.2011 год.ДП е прекратено поради
изтекла давност.
ДП №2008/1991 год.прекратено с постановление от 04.07.2011 год.
От момента на спиране през 1991 год.до внасянето му в прокуратурата
през 2011год. производството е било в следствието и няма данни да е
работено по него през годините.
5.ДП/сл.д./№47в/1999год.Производството е спирано неколкократно и е
възобновявано за издирване на извършителя.Прекратено е през 2010 год.
6.ДП №703/2006 г.,пр.пр.№892/2006 г. Производството е образувано на
19.12.2006г. по чл.309,ал.1,вр.с чл.20,ал.2НК. С постановление от
17.12.2007 год.производството е спряно с цел издирване на един от
обвиняемите за когото има данни,че е напуснал територията на РБ.
Материалите по това дело са отделени от друго производство образувано
през 2001 год. Лицето след проведеното издирване не е установено.
7.ДП №156/02г.е образувано на 26.09.2002 год.срещу известен извършител
за извършено престъпление по чл.128 от НК във вр.с чл.63 от
НК.Установено е,че привлеченият към наказателна отговорност е напуснал
пределите на РБ.С постановление от 27.06.2003 год.производството е
спряно.Многократно по делото са искани справки от РП във връзка с хода
на издирване от МВР,от следствието,изпращани са справки,искани са
обяснения от негови близки, приемани са планове за работа и пр.други
действия.Производството е прекратено с постановление от 22.07.11г.след
като лицето не е установено.
8.ПД №109/2011 год.,пр.пр.№242/2009 год.,ДП №131/2009 год.,НОХД
№293/2011год.-прокурор Банова.ДП е образувано на 16.04.2009 год срещу
известен извършител.С постановление от 20.07.2009 год. ДП е спряно.
Извършитела е напуснал страната и е обявен за издирване.След
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възобновяване на производството на 03.06.09г.е искано удължаване на
срока за разследване.С постановление от 19.07.2011 год.производството е
възобновено след като лицето е издирено и задържано.С ОА от 02.08.2011
год.ДП е внесено за разглеждане в съда.С протоколно определение от
16.11.2011 год.постановено по НОХД №293/0.11год.производството е
прекратено на основание чл.24,ал.1,т.9 от НПК.;
9. ПД №89/10год., пр.пр. №1099/10г, ДП №754/10г., НОХД №236/11г.прокурор Видев. Досъдебното производство е образувано на 07.12.10г.С
постановление от 15.03.11г. производството е било прекратено.В
последствие РС Чирпан с определение от 11.04.2011г. е отменил
постановлението за прекратяване. С постановление от 10.05.11г. ДП е
възобновено.С ОА от 20.06.11г.производството е внесено в съда. В
протоколно определение в ОСЗ на 09.11.11г. производството е прекратено
на основание чл.289,ал.1,вр.с чл.24,ал.4,т.1 от НК.
10.ПД №70/10г.,пр.пр.№430/10г.,ДП №243/10г.,НОХД №233/10г.прокурор
Видев.Обр.на 18.04.2010г.срещу известен извършител по чл.343б,ал.1 от
Нк.С ОА от 02.08.10г.производството е внесено в съда.С разпореждане от
03.08.по НОХД Д238/10г.на основание чл.24,ал.1,т.6 от НПК
производството е прекратено.
11.По чл.78а от НК-прокурор Банова.ДП е образувано на 18.02.10г.С
постановление от 28.04.10г.ДП е внесено в съда по чл.78а от НК.
С протоколно определение от 28.05.10г.производството е прекратено на
основание чл.289,ал.1,вр.с чл.24,ал.1,т.7 от НПК.
По всички ДП са извършвани определени оперативно-издирвателни
мероприятия и следствени действия, като разпити на обвиняеми и
свидетели,назначавани са експертизи. Давани са указания до МВР и
следствените органи за извършване на издирвателни мероприятия. По
голяма част от проверяваните ДП липсват справки за хода на
разследването, като от прокуратурата не са изпращани напомнителни
писма с които да се иска обратна информация, като това с особена сила се
отнася за дела образувани преди десет и повече години.
С писмо от 04.01.2010 год. във връзка с изпълнение на Заповед
№ЛС-2403/15.06.2007 год. на Главния прокурор на ПРБ и във връзка с
разпореждания и писма на ВКП,АП и ОП е изготвена и изпратена справка
от РП Чирпан относно спрените ДП срещу известен извършител за тежки
умишлени престъпления, давността за наказателно преследване по които
изтича през 2010 год., както и действията и мероприятията които ще се
извършват и са извършени до този момент.
С разпореждане №13/08.07.2011 год.на адм.рък.на РП Чирпан е
разпоредено с оглед недопускане на наказателното преследване да се
погаси по давност, мероприятия които следва да се извършат с оглед
установяване на извършителите и евентуалното приключване на тези ДП.
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През 2012 год.с разпореждане №7/24.01.2012 год. на адм.рък. на РП
Чирпан отново е възложено на прокурорите от прокуратурата
извършването на служебна проверка по отношение на неприключилите
дела, вече покрити с давност или такива с предстоящо изтичане на
давността и предприемане на съответни мерки.
3.Прекратени срещу неизвестен извършител:
ДП №138/99г.,пр.пр.138/99г.срещу неизвестен извършител. Прекратено на
03.11.2010 год.
ДП№764/1997год.,пр.пр.1022/1997год.НИ - Прекратено на 19.10.2010 год.
ДП144/96г.,пр.пр.№300/1996год. НИ - Прекратено на 12.10.2010год.
ДП№18/96г.,пр.пр.№28/1996 год.НИ - Прекратено на 21.06.2011г.
ДП№57/1997г.,пр.пр.№1004/1997год. НИ-Прекратено на 22.07.2011 год.
ДП №212/2001г.,пр.пр.№339/2001 год. НИ - Прекратено на 05.08.2011 год.
Общото за всички ДП изброени по горе е, че от момента на
образуване, респективно на спиране преди десет и повече години няма
данни да са извършвани някакви процесуални действия. След 2009 год. от
РП Чирпан са изпращани писма до РУП на МВР и са искани определени
справки, приемани са планове за работа във връзка с определени
издирвателни мероприятия, т.е. може да се приеме, че са предприемани
процесуални действия във връзка с движението и приключването на
конкретното производство.
4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, т.2
от ЗСВ/:
Внесените обвинителни актове през 2010г. са общо 120 бр., от тях по
образувани ДП през проверявания период - 83 броя, а по образувани ДП от
предходни години – 37 броя. Внесени са и 73 бр.дела с предложение за
споразумение и 26 бр.по реда на Глава 28.
Районен прокурор Видев е внесъл 47 ОА, 42 бр.споразумения и 10бр.
по реда на гл.28; Районен прокурор Надежда Банова е внесла 46 ОА, 23
споразумения и 10 бр.по гл.28; Районен прокурор Петър Йонов е внесъл 28
ОА,8 споразумения и по гл.28 - 6 бр.
През 2010г. на РП Чирпан са върнати от съда внесени обвинителни
актове по 4 дела, като всичките са на прокурор Видев: НОХД №366/2009
год.прекратено с разпореждане в ЗСЗ на 12.03.2010 год.;НОХД №91/2010
год.прекратено с разпореждане в ЗСЗ на 22.03.10 год.;.пр.пр.№57/07г.,ДП
№19/2007 год.,НОХД №342/2009год.- върнато за доразследване от ЗСЗ на
24.01.2010год.; пр.пр.№85/2010г.,ДП №25/10г.,НОХД №123/10г.Внесено с
ОА в съда за извършено престъпление срещу две лица по чл.195,ал.1,т.3 от
НК.Прекратено в ОСЗ на 13.05.2010 год.и върнато за доразследване.
Внесено повторно и приключило с осъдителни присъди.
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Подробен анализ на върнатите за доразследване дела е изготвен от
страна на проверяващия екип от ОП Стара Загора при извършената
ревизия за 2010 год., като там е обърнато внимание и на двете неодобрени
споразумения от РС Чирпан през 2010 год. Анализа на тези дела и
препоръките които са дадени от проверяващите са изиграли своята роля за
подобряване на работата и за недопускане на процесуални нарушения
водещи до връщане на делата за доразследване.
Във връзка с тези дела е провеждана среща между ръководството на
РП и РС, като на нея е било взето решение за провеждане на събрание
между прокурорите от РП и съдиите от РС, с оглед уеднаквяване на
практиката и преодоляване на някои недоразумения възникнали по този
повод.
В тази връзка на 27.10.2011 год.е проведена среща на прокурорите от
РП Чирпан с разследващите полицай и ръководството на РУП Чирпан, на
която са обсъдени причините за връщане на делата за допълнително
разследване. Набелязани са и са обсъдени мерки за недопускане на
процесуални нарушения по делата, касаещи спазване на процесуалните
права на обвиняемия и пострадалия, предявяване на материалите по
досъдебното производство на обвиняемия и пострадалия, без да се допуска
нарушаването на правата и на двете страни, правната квалификация на
престъплението, мястото и часа на извършването на престъплението и
пр.Обърнато е внимание на разследващите полицай за стриктно спазване
на разпоредбите на НПК, касаещи срочността на разследване по
досъдебните производства.
Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания период
са общо 113 бр.,като 53 са внесени от прокурор Видев,37 от прокурор
Банова и 23 от прокурор Йонов.
От общо решените 113 дела с присъда по общия ред са приключени
78 дела.
През 2010 година по 59 дела, внесени с обвинителни актове, са
постановени осъдителни присъди по реда на глава XXVІІ от НПК.
По приключените с присъда по реда на глава XXVІІ от НПК по две
дела са подавани протести и няма оправдателни присъди.
През 2010 година със споразумение по реда на чл.381 НПК са
внесени общо 75 дела.С изключение на две дела всички внесени в съда
споразумения са одобрени.Със споразумение в хода на съдебното
следствие са приключили още 29 наказателни дела.
С предложения по реда на чл.375 НПК във вр. чл.78а от НК са
внесени в съда общо 27 дела.
Всички внесени предложения по реда на чл.375 НПК са
уважени,като има постановена една оправдателна присъда по АНД
№10/2009 год.Същата бе предоставена за проверка на проверяващия екип.
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Прокурорска преписка №223/08г.по описа на РП-Чирпан е образувана на
18.06.2008г. срещу Ваня Димитрова, за това, че в качеството си на
длъжностно лице - учител при ОУ „Кирил и Методий”- гр. Чирпан, на 15.
04.2008г. в същия град, при изпълнение на службата си е причинила лека
телесна повреда на Сашо Василев на 8г. - престъпление по чл. 131, ал.1, т.2
предл. 1, вр. чл. 130 ал.1 от НК.С постановление от 13.01.2009г. М.
Николов- прокурор в РП- Чирпан ДП е внесено по чл.78а от НК.С решение
от 11.01.2010г. по АНД№10 по описа за 2009г. на РС-Чирпан е оправдана.
Решението е потвърдено от въззивната инстанция.
Няма върнати дела от съда внесени по реда на на чл.375 НПК.
През 2010г. Прокурорите от РП Чирпан са участвали общо в 310
съдебни заседания. Прокурор Банова е участвала 159 съдебни заседания,
прокурор Видев в 102 заседания и прокурор Йонов в 49 заседания.
Гражданските дела с участие на прокурор са общо 42 бр.
Приведените в изпълнение присъди общо за 2010г. са 179 бр.
Неприведени в срок 4 присъди : Присъда №12 от 20.02.2007 год. по НОХД
№98/96г. На 03.12.2007 год. от РП Чирпан е изготвена Европейска заповед
за арест по отношение на осъдения.До настоящия момент лицето не е
издирено с оглед изпълнението на заповедта: Присъда №9 от
07.12.2000год. постановена по НОХД №150/1996 год.На 14.04.2008год. е
изготвена ЕЗА но лицето до настоящия момент не е издирено; Присъда
№10 от 10.06.2009 год.постановена по НОХД №5/1997 год. Има издадена
ЕЗА, но лицето не е издирено; присъда №30/11.11.2009 год. По НОХД
№206/2009 год.Присъдата е влязла в сила на 26.11.2009 год., като осъдения
е обявен за ОДИ.
Внесените обвинителни актове през 2011г. са общо 165 бр., от тях
по образувани ДП през проверявания период - 104 броя, а по образувани
ДП от предходни години – 61 броя. Прокурор Видев е внесъл 51 ОА,
прокурор Банова 62 ОА и прокурор Йонов 52 ОА..
През 2011г. на РП – Чирпан са върнати от съда внесени обвинителни
актове по 2 дела,като и двете са на прокурор Йонов: НОХД №182/2011
год.е прекратено в ОСЗ, като съдът е констатирал, че при повдигане на
обвинението на подсъдимите в хода на ДП, както и в диспозитива на ОА и
в неговата обстоятелствена част, не са описани отделни деяния, които в
своята съвкупност осъществяват състава на престъплението по реда на
чл.26 от НК, което от своя страна е довело да нарушаване правото на
защита на подсъдимите.След връщането делото е изпратено на разследващ
полицай за отстраняване на допуснатите нарушения; НОХД №244/2011
год. също е прекратено в ОСЗ.Съдът е приел, че са налице процесуални
пропуски довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия,
налице е било разминаване между обстоятелствената част и
заключителната част на ОА, както и , че не са били посочени онези факти и
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обстоятелства,поради които прокурорът е приел, че е налице маловажен
случай по отношение на подсъдимия. След отстраняване на
констатираните нарушения наказателното производството отново е
внесено в съда.
Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания период
са общо 162 бр., като 48 са внесени от прокурор Видев, на прокурор
Банова са 54 от внесените и на прокурор Йонов са 60.
От общо решените 162дела с присъда по общия ред са приключени
89 дела.
През 2011 година по 73 дела, внесени с обвинителни актове, са
постановени осъдителни присъди по реда на глава XXVІІ от НПК.
По приключените с присъда по реда на глава XXVІІ от НПК дела няма
подавани протести и няма оправдателни присъди.
През проверявания период са внесени общо 80 бр.споразумения по реда на
чл.381 от НПК,като са одобрени 79 споразумения.Постигнати са и 66
бр.споразумения в хода на съдебното следствие.
По чл.78а от НК са внесени 23 бр.дела.
През 2011г. Прокурорите от РП Чирпан са участвали общо в 430
съдебни заседания. Прокурор Банова е участвала 147 съдебни заседания,
прокурор Видев в 148 заседания и прокурор Йонов в 135 заседания.
Гражданските дела с участие на прокурор са общо 36 бр.
Приведените в изпълнение присъди общо за 2011г. са 232 бр.
Обвинителните актове, постановленията с предложения за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по чл. 78 а от НК и сключените споразумения по реда на чл.381
от НПК са изготвени и внесени в съда в законоустановения едномесечен
срок от получаване на делото в прокуратурата.
Както през 2010г., така и през 2011г. движението на досъдебните
производства, приключили със сключено споразумение е в
законоустановените срокове. Към всяка наблюдателна преписка е
приложен протокол от съдебно заседание, в което е одобрено
споразумението.Отразяването в Книгата е точно и пълно, като
включително се отбелязва и датата, на която е одобрено споразумението.
Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на изискванията
на чл. 381 от НПК. Спазено е и изискването на чл. 381, ал.2 от НПК.В
случаите на условно осъждане споразуменията сочат на кого да се възложи
възпитателната работа съгласно изискването на чл. 381, ал.5,т.4 от
НПК.Във всички случаи за престъпление по чл. 343 от НК е налагано и
наказанието по чл. 343г от НК.При определяне на наказанията не е
проявена неоправдана снизходителност.
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И З В О Д И:
Административното и организационно състояние на РП Чирпан е на
много добро ниво. Полагани се усилия за установяване на правилна
наказателна практика, съответстваща на динамиката на престъпността и за
бързо решаване на преписките и делата, за правилното и точно
приложение на законите.
Досъдебните производства и преписките се разпределят равномерно
между прокурорите,като се спазва принципа на случайния подбор.
През двете години се е работило по утвърден план,като за това са били
изготвяни съответните справки,които са били изпращани на ОП и по
горестоящите прокуратури.
Като
цяло
прокурорските
преписки
са
приключвани
в
законоустановените срокове, има незначителни отклонения в рамките на
до няколко дни. Извършвани са необходимите действия за изясняване на
обстоятелствата по преписките и установяване на извършителя,като без
изключение актовете са мотивирани.
В максимална степет се спазват предвидените в НПК срокове и по
отношение на разследването на досъдебните производства и действията на
прокурора след приключването им.
Преписи от постановленията се изпращат на жалбоподателите, като по
преценка на решаващия прокурор се разпорежда и изпращане на препис с
писмо с обратна разписка.
Голям е броят на наблюдавани досъдебни производства- за 2010 год.
и 2011год. останали от предходната година, макар да прави впечатление,
че по голяма част от делата са образувани през месеците ноември и
декември, но друга част са дела по които е искано удължаване на срока на
разследване, което пък от своя страна води до неприключване на делото в
нормални и разумни срокове.
При спрените досъдебни производства не се извършват всички
необходими действия във връзка с издирване на извършителите и
свидетелите.От РП Чирпан не са изпращани напомнителни писма до РУП
за хода на издирвателните мероприятия и съответно за изпълнение на
приетия план за работа от РУП.
При оформянето на прокурорските дела, не се спазва съответния ред за
подреждане на материалите, като това води до обективно затрудняване на
прокурорите да боравят с материалите в делата.
Обвинителните актове, постановленията с предложения за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по чл. 78 а от НК и сключените споразумения по реда на чл.381
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от НПК са изготвени и внесени в съда в законоустановения едномесечен
срок от получаване на делото в прокуратурата; прилагана е справка
съгласно т.30 от Указание на ВКП № И-21/16.01.2002 год.
Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на
изискванията на чл. 381 от НПК. Спазено е и изискването на чл. 381, ал.2
от НПК.В случаите на условно осъждане споразуменията сочат на кого да
се възложи възпитателната работа съгласно изискването на чл. 381, ал.5,т.4
от НПК.Във всички случаи за престъпление по чл. 343 от НК е налагано и
наказанието по чл. 343 г от НК. При определяне на наказанията не е
проявена неоправдана снизходителност.
Няма неодобрени споразумения, всички предложения по чл.78а от НК
са били уважени, като няма оправдани лица.
Незначителен е броя на върнатите за доразследване дела от съдебна
фаза общо шест за двете години.
Присъдите се привеждат за изпълнение в зоконоопределените срокове.
Изпълнени са препоръките дадени от ИВСС при предната планова
проверка.
ПРЕПОРЪКИ:
Наблюдаващите прокурори да проявяват по голяма активност при
упражняване на ръководство и контрол над досъдебното производство с
цел подобряване срочността и качеството на дейността по разследването
на престъпленията.
Да се подобри взаимодействието между прокуратурата и органите на
МВР с цел постигане на по голяма прецизност и точност при изпълнение
разпорежданията на прокурорите, както и да се предприемат
организационни мерки за контрол по отношение на сроковете с цел
приключване на проверките и досъдебните производства в рамките на
указаните и предвидените в НПК срокове.
Своевременно да указват на разследващите органи извършването на
необходимите следствени действия.
Да спазват стриктно разпоредбите на чл.234 от НПК във връзка с
удължаване на сроковете на разследване.
Да спазват стриктно Указание №281/08.12.2006 год. на Главния
прокурор на ПРБ относно предварителните проверки; да се завиши
контролът на прокурорите по възложените от тях проверки, вкл. и относно
спазването на регламентираните срокове.
По делата срещу неизвестен извършител наблюдаващия прокурор да
изпраща на всеки четири месеца напомнителни писма до разследващия
орган за съобщаване на резултата от издирването.По делата срещу
известен извършител да се проверява на всеки три месеца първоначалното
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основание за спиране и ако то е отпаднало, наказателното производство да
се възобновява.
Административния ръководител на Районна прокуратура Чирпан в
изпълнение на т.15 от Указания №55/14.02.2008 год. на зав.отдел
„Досъдебно производство” при ВКП на РБ, да контролира работата по
издирването и други действия по спрените наказателни производства.
Административния ръководител на РП следва да укаже на
служителите в деловодството на РП, при оформяне на ПД най отгоре да се
прошнорова ОА, като след това хронологически се подреждат останалите
материали.Необходимо е още, при оформянето на ПД, да се прилагат
справки за обвиняемите лица и за постановената присъда.
На основание чл. 58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр от
настоящия Акт за резултати от извършена планова проверка да бъде
връчен по надлежния ред на административния ръководител на Районна
прокуратура – гр.Чирпан.
На основание чл. 58(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.
Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на административния
ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Стара
Загора, за сведение.
Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет,
за сведение.
На основание чл.58,ал.4 от ЗСВ в едномесечен срок от получаване на
акта Административният ръководител на РП Чирпан да уведоми Главния
инспектор на ИВСС за предприетите действия за изпълнение на дадените
указания.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ АКТА:
1.Заповед №ПП-01-1/23.02.2012год. на Главния инспектор на ИВСС;
2.Копия от доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и
др., които са предмет на анализ в Акта.

ОВ

ИНСПЕКТОР:
/АЛБЕНА КОСТОВА
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Днес …………. Настоящият акт бе връчен г-н Георги Видев –
административен ръководител Районен прокурор на Районна прокуратура
Чирпан.
На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ в 7-мо дневен срок от получаване на
акта може да се направят възражения и да се представят пред Главния
инспектор на ИВСС.
Получил акта:
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