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В периода 07 май – 11 май  2012г. на основание заповед № ПП-01-

41/02.05.2012г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната 

програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на 

Районна прокуратура гр. Крумовград. Проверката бе извършена от  

проверяващи - инспектор Моника Малинова  и експерти Сия Иванчова  и 

Димитрина Долапчиева  на 10 май 2012 година.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на Районен съд гр. 

Крумовград, където на втория етаж се помещава РП – гр. Крумовград. 

Проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на 

административната дейност и организацията по образуването и движението 

на прокурорските преписки, както и приключването им в установените 

срокове.  

Средата на отчетния период в помещенията, ползвани от Районна 

прокуратура – Крумовград е бил извършен ремонт, с който се е постигнал 

европейски облик на същите. Кабинетите са били изцяло ремонтирани, 

обзаведени са били с нова мебел и офис обзавеждане. 

Независимо от това трите стаи са недостатъчни за работа както на 

прокурорите, така и на служителите. В тях полагат труд общо седем души, от 

които трима прокурори. Кабинетите на прокуратурата са срещу тези на 

Агенцията по вписванията. Ежедневно по коридорите се движат граждани, 

изповядващи сделки и други гражданско-правни действия, което от своя 

страна допълнително затруднява прокурорите при изпълнението на 

служебните си задължения, още повече и в нарушение на Наредбата на 

министъра на правосъдието регулираща пропускателния режим в съдебните 

сгради. 

В периода от 09.05.2011г. – 13.05.2011г. в РП – Крумовград  е била 

извършена контролна проверка от ИВСС, която включва проверка на реално 

изпълнение на дадените препоръки в Акта за резултатите от плановата 

проверка в РП – Крумовград с изх. №3774/21.12.2009г., изготвен въз основа 

на извършена планова проверка  в периода 28.09.09г. до 09.10.2009г., в 

изпълнение на Заповед №266/24.09.09г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Дадени са били препоръки от ИВСС да се подобри работата в деловодството 

на РП – Крумовград, като се извърши преглед и анализ на водените дневници 

и регистри, да се създаде периодичен контрол на работата на съдебните 

служители, административния ръководител да предприеме мерки за 

подобряване на работата, свързана с въвеждането и обработването на данните 

за УИС, да бъде подобрена организацията на работата за своевременен 

контрол и произнасянето на наблюдаващите прокурори по спрените 

наказателни производства, за които има данни, че са изтекли предвидените в 
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закона давностни срокове, препоръчано е още да бъде повишена правната 

подготовка на прокурорите, чрез съвместно обсъждане на спорни казуси, 

проучването на практиката на ВКС, както и въвеждане на добрите практики 

на прокурори от по-горестоящите прокуратури. 

По изпълнението на препоръките е взето отношение от 

административния ръководител на прокуратурата, който с писмо от 

19.03.2010г. е уведомил ИВСС за изпълнението на дадените в акта 

препоръки, като съответно по първата препоръка са въведени строги мерки, 

изразяващи се в завишаване контрола на съдебните служители, с оглед 

отстраняване на констатираните пропуски, административният секретар е бил 

задължен два пъти в месеца да представя на административния ръководител 

входящия дневник за проверка, като удостоверява с подписа си провереният 

период. Указано е било, въвеждането на периодична проверка на 

производствата, които подлежат на прекратяване, поради изтекли давностни 

срокове. Въведено е било правилото, всеки спорен казус да бъде подлаган на 

съвместно обсъждане от прокурорите от РП-Крумовград, също така и да се 

следи практиката на ВКП, в подкрепа на становищата на прокурорите в 

съдебната зала, да се цитират тълкувателни решения. 

С контролната проверка, извършена от ИВСС се е проверило реалното 

изпълнение на препоръките. Установило се е, че е извършван периодичен 

контрол от страна на административния ръководител на РП-Крумовград, 

относно воденето на входящия дневник, книгата за бързите и незабавни 

производства, дневника за изпълнението на присъдите. Всички необходими 

обстоятелства са били отразени както във входящия дневник, така и в УИС. 

Към момента на проверката е имало само шест спрени наказателни 

производства, водени срещу известен извършител. В регистъра по спрените 

дела срещу известен извършител са били отразени обстоятелства относно 

досъдебното производство – отразена е датата на образуване на делото, вида 

на престъплението, датата на спирането, както и основанието за спиране, 

датата на изтичане на абсолютната давност и др. показатели. 

Направено е проследяване на случайно избрани преписки в регистъра 

на спрените дела срещу неизвестен извършител, както и разпечатка от 

електронния регистър на тези дела.  Установено е, че създадената 

организация на административния ръководител по изпълнението на третата 

препоръка е довела до  реални резултати  и до същественото подобряване на 

работата на прокуратурата. 

При контролната проверка е установено също така, че е въведено както 

периодично, така и по конкретен повод провеждането на работни срещи на 
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прокурорите в РП-Крумовград за обсъждане на спорни казуси, относно 

прилагането на материалния и процесуалния закон. Това е довело до 

подобряване на качеството на изготвяните прокурорски актове.  

Предвид инстанционния контрол, който е осъществен върху голям брой 

прокурорски актове, може да бъде направен извод за правилност и 

законосъобразност на обжалваните прокурорски актове. 

Нормализирала се е и дейността на прокуратурата по отношение на 

прекратените, поради изтичане на давност наказателни производства, по 

спрените дела срещу известен и неизвестен извършител, имайки предвид, 

когато тази дейност е била извършвана кампанийно, вследствие заповедта на 

Гл. прокурор за  активизиране на тази дейност. Към 2010г. при извършената 

контролна проверка се е установило, че всяко спряно наказателно 

производство срещу неизвестен извършител, е било прекратявано 

непосредствено след изтичането на предвидената в закона давност. 

Продължила е и тенденцията за липса на върнати от съда на 

прокуратурата дела и липса на оправдателни присъди по внесените в съда 

крайни прокурорски актове.  

През отчетната 2010 година по данни на РУ МВР - Крумовград са били 

регистрирани общо 170 престъпления, извършени на територията на съдебен 

район – Крумовград / 252 за 2009 година/. От тях 127/142 за 2009 година / са 

криминални деяния и 43 стопански /110 за 2009 година / престъпления. 

През  отчетния   период   са  регистрирани 53 криминални  престъпления 

с неизвестен извършител /61 за 2009г.,  /, от които по 27 в последствие са 

разкрити извършителите на престъпления. През отчетния период са били 

разкрити 6 престъпления, които са били извършени през предходни години. 

/за 2009 г. – 4/               

 

Проверката на РП - гр. Крумовград обхваща периода 01.07.2009г. – 

31.12.2009 г., 2010г. и  2011 година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2010г. 

През проверявания период в РП- гр. Крумовград са работили общо 

трима прокурори, а именно – Л. Бояджиев - административен ръководител – 

Районен прокурор, прокурорите П. Чотрова и Ст. Каменова. Брой на 

отсъствали прокурори за повече от един месец – реално от месец януари 

2010г. до месец юни 2010г. са работили двама прокурори, поради ползването 

отпуск по майчинство от прокурор П.Чотрова. 
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 В Районна прокуратура Крумовград през отчетния период са работили 

4 служители: административен секретар – 1 бр. ; съдебен деловодител – 1 бр. ; шофьор 

– 1бр., куриер – 1 бр. ; чистач – 1 бр. През проверявания период няма незаети щатни 

бройки.  

В РП - гр. Крумовград се водят 32 книги /дневници, регистри, 

азбучници/.  От тях - водени на основание Правилника за организация на 

дейността на администрацията на прокуратурата в РБ – 16 броя – входящ и 

изходящ дневник, описна книга на следователя и органите на дознанието, 

описна книга по наказателно съдебния надзор по обвинителни актове, 

описна книга по наказателно съдебния надзор по предложения за  

споразуменията, описна книга по наказателно съдебния надзор по 

предложения  за освобождаване от наказателна отговорност - чл.78а от НК,  

книга за изпълнение на присъдите,  азбучници, книга за делата на специален 

надзор,  книга за предложенията за принудително лечение,  книга за 

гражданските дела и за предявени от прокурора граждански искове,  архивна 

книга,  разносна книга,  книга за веществените доказателства, главна 

счетоводна книга,  касова книга 

- водени по указание на ВКП – 12 бр.   

- водени книги по собствена преценка – 4 броя  

– книга за прекратените досъдебни производства 

- книга за възобновените досъдебни производства. 

- книга за обжалвани преписки и досъдебни производства. 

- книга на върнатите дела от съда 

От тях :  

 - водени на хартиен носител – всички гореизброени дневници, регистри и 

книги се  водят на хартиен носител 

 - водени на електронен носител – 2 бр. 

- регистър на спрените досъдебни производства срещу известен и 

неизвестен извършител, 

- регистър на лицата с неприключени две и повече наказателни 

производства.   

 

Правни програми – Прокурорите от РП- гр. Крумовград имат на 

компютрите си инсталирани версии на правно-информационните системи 

СИЕЛА и ЛАКОРДА.  
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Деловодни програми – от 2007г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на РБ и 

Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен прокурор 

при ВКП относно организацията за случайно разпределение на преписки и 

дела и след получаване на софтуерен продукт предоставен от ВСС- Law 

Choice в РП – гр. Крумовград е издадена Заповед № 28/10.10.2007г. на 

районен прокурор Л. Бояджиев при РП - гр. Крумовград, в която подробно са 

описани групите преписки, прокурорите участващи в отделните групи и % 

натовареност на всеки прокурор в група. Със Заповед № 65/05.02.08г. е 

допълнена Заповед № 28/10.10.2007г. 

Текстообработката на документи се извършва на програмните продукти 

Word и Exel, като се използват и програмите Омега тим, и  Law Choiсe 3.0.  

Организацията на дейността по водене на 

статистиката е съгласно указанията на ВКП. Дейността по водене и отчитане 

на статистическите данни в Районна прокуратура гр. Крумовград  се 

осъществява съгласно Указанията дадени с № И-301/27.12.2007 г. на Главен 

прокурор на РБ, изменено и допълнено с Указание № 283/2008 г. на Главния 

прокурор на РБ, като данните в електронните таблици се попълват и 

изпращат на ОП – Кърджали за обобщаване. 

Преписките и делата за разпределяне са категоризирани в девет  групи. 

 В Районна прокуратура Крумовград се изготвят и изпращат 

редовно тримесечни, шестмесечни и годишни статистически справки. 

Годишните и шестмесечни отчети са съпроводени с доклади, изготвени в 

аналитичен вид - обобщени данни, анализ /абсолютни стойности и процентни 

съотношения, съпоставени с предходни най-малко две години/, резултати, 

изводи, проблемни приоритети и предложения. През  2010 г. е продължило да 

се наблюдават и изготвят  анализи за върнатите досъдебни производства от 

съда, постановените оправдателни присъди, и за дела, образувани за 

престъпления по отношение на организираната престъпност, корупционни, 

данъчни и др.финансови престъпления, незаконен трафик на наркотични 

вещества и трафик на хора и др. Създадена е била организация за работа по 

паралелни наказателни производства, водени на основание чл.4, чл.37 и 

чл.480 от НПК.  

 Няма наложени наказания  от административния ръководител по чл.311, 

т.1 ЗСВ, потвърдени – няма , изменени - няма, отменени - няма,  предложения 

за поощрения  / чл.304,ал.1 ЗВС/ - няма, предложения за налагане  на 

дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС/  - няма. 
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В Районна прокуратура – Крумовград през 2010 година са  били 

утвърдени вътрешни правила  за документацията, приемането, съхранението, 

движението, проверката и унищожаването на веществените доказателства, по 

наказателни производства в досъдебна фаза, разследвани от следовател/прокурор 

в РП Крумовград, както и производства разследвани от разследващ полицай и 

наблюдавани от прокурорите в РП – Крумовград.  

 В деловодството на РП - Крумовград, се води съответен специален 

дневник, когато разследването се извършва от следовател или от прокурор. Той  

има следните раздели: 1. Раздел I - Входяща част и  2. Раздел II - Изходяща част.  3. 

Раздел IІІ – Забележки и други. В дневника  се  завеждат  всички  протоколи,   с  

които   се  приобщават веществените доказателства към досъдебните 

производства. На всеки конкретно съставен протокол се дава пореден номер от 

специалния дневник. Завеждащият склада води и съхранява регистрационен 

дневник № 1 - на веществените доказателства по ДП разследвани от следовател 

или прокурор от РП – Крумовград. 

Веществените доказателства се съхраняват в специално помещение, 

снабдено с необходимото оборудване, определено, обозначено и обособено 

като склад за веществени доказателства. 

Заповеди и разпореждания   на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата: 

          - по указание на Главния прокурор – 20  броя 

          - по собствена преценка –  91 броя 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ   

  - по инициатива на административния ръководител през 2010 г. са 

извършени  3 проверки, както следва: 

- търсене на административно-наказателна отговорност от собственици 

на животни, които са оставили същите без контрол, като по този начин са 

застрашили сигурността на движението по пътя и са създали предпоставки за 

възникване на пътно-транспортни произшествия. 

- проверка на административно-наказателната дейност на РУ”Полиция” 

гр.Крумовград за 2010 г. по Закона за движение по пътищата, Закона за 

контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите 

/отм./, закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия, ЗМвР и Наредба №1 за поддържане и опазване на 

обществения ред в Община гр.Крумовград. 

- проверка  за законосъобразност на извършваната търговска дейност с 

отпадъци от черни и цветни метали на територията на  Община Крумовград 

по спазване реда установен със Закона за управление на отпадъците – ЗУО  и 
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Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали – НРИТДОЧЦМ, през 2010г. 

През отчетната 2010 година са били образувани 9 преписки по надзора за 

законност и са били извършени общо 9 проверки от съответните прокурори, 

като проверките са обхванали различни  области –  Общинска администрация 

- Крумовград - разпореждането с имоти – общинска собственост и по-

конкретно – продажбите, замените и възмездно или безвъзмездно учредяване 

на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, контрол над 

дейността с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или 

потенциално опасна за работниците, населението и околната среда в община 

Крумовград, контрол над оръжията и боеприпасите, търговия с черни и 

цветни метали, спазването на нормативните изисквания за безопасност при 

функционирането на дискотеки, компютърни клубове, игрални зали и други 

развлекателни заведения посещавани от младежи. Най-голям е бил делът на 

проверките в Общинска администрация - Крумовград. Общият брой на 

проверените административни актове е бил 628, като най – голям е бил броят 

на проверените административни актове в РУП – Крумовград и в Общинска 

администрация - Крумовград. 

Не са били извършвани проверки по разпореждания /указания/ на други 

органи на съдебната власт. 

 

През 2010 г. са били извършени 9 проверки по надзора за законност, 

както следва: 

         - По разпореждане с писмо № И-49/2009г.на ВАП-София е била 

извършена проверка за законност в дейността и актовете на общинските 

предприятия и търговските дружества, по спазване разпоредбите на Закона за 

защита на растенията, Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и препарати, Наредба №104 за контрол върху 

предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, 

Наредба за разрешаване на продуктите за растителна защита  и Наредба за 

изискванията към складовите бази, транспортирането и съхранението на 

продукти за растителна защита, като се установят всички места за 

складиране, съхранение и търговия с препарати за растителна защита и 

токсични химични вещества, начина на тяхното съхранение, състоянието на 

складовите бази, физическа и техническа охрана на складовете, както и 

състоянието на съхраняваните ТХВ и ПРЗ. 

Проверката е извършена по реда на чл.145,ал.1,т.2 от ЗСВ. 

В изпълнение на т. 12, Раздел V от Плана за работа на Окръжна 

прокуратура – Кърджали е била извършена проверка в дискотеки, 

компютърни клубове, игрални зали и други развлекателни заведения, 
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посещавани от младежи за опазване живота и здравето на младите хора по 

спазване разпоредбите на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето, чл.193, 

ал.1 и ал.2 от НК. 

В изпълнение на т.6, Раздел V от Плана за работа на Окръжна 

прокуратура –Кърджали е била извършена проверка за законност в дейността 

и актовете на държавните предприятия и търговските дружества, по спазване 

разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд и др. 

В изпълнение на Указание № И-20/2010г. -ІІ на Върховна 

административна прокуратура – София е била извършена проверка за 

законност относно спазването на разпоредбите на Закона за общинска 

собственост (ЗОС), регламентиращи разпореждането с имоти – общинска 

собственост и по-конкретно – продажбите, замените и възмездно или 

безвъзмездно учредяване на право на строеж върху имоти – частна общинска 

собственост, за периода 01.01.2004г. до 31.05.2010г. 

Проверката е извършена по реда на чл.145, ал.1, т.2 от ЗСВ 

 В изпълнение на т.З, Раздел V от Плана за работа по основни надзори 

на Окръжна прокуратура - Кърджали през 2010 г., както и в изпълнение на 

Указание № И-113/2010г. на Апелативна прокуратура Пловдив е била 

извършена проверка за законосъобразност в административно –наказателната 

дейност на звената за защита на потребителите към общинските 

администрации по прилагането на Закона за защита на потребителите. 

 По указание на ВАП-София и в изпълнение на т.7, Раздел V  от Плана 

за работа на Окръжна прокуратура Кърджали през 2010г. е била извършена 

проверка за законност по спазването на изискванията на чл.56 и чл.57 от 

Закона за устройство на територията / ЗУТ / и съответните - Наредба за реда и 

условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община 

Крумовград. 

През 2010 година прокурори и съдебни служители от РП – Крумовград 

не са участвали  в никакви  форми на обучение.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През 2010г. в Районна прокуратура  - гр. Крумовград броят на 

новообразуваните преписки е бил 200 броя, а образувани от предходни 

периоди – 9 броя, общо 209 броя. От тях през 2010г. са решени 200 броя, като 

Районният прокурор Л. Бояджиев - 49бр.,прокурор П. Чотрова – 60 броя, Ст. 

Каменова – 100 броя.  Откази за образуване на досъдебно производство - 172 
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броя. От тези откази 8 броя преписки са обжалвани, потвърдени са 7 броя, а 1 

брой – отменена. 

През периода няма постъпили преписки срещу лица ползващи се с 

имунитет и магистрати. 

За сравнение през 2009 г. в РП – Крумовград е работено по 269 бр. 

преписки 

Необжалваните откази са 160 броя. За периода са образувани 24 броя 

досъдебни производства, изпратени по компетентност са 4 броя. 

Прекратени  с резолюция съгласно Указание № И – 281/08.12.2006г. на 

Главния прокурор на Р. България - 9 преписки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2010г. са общо 128 бр,  като от тях - новообразувани бързи производства - 24 

бр., новообразувани незабавни производства – 0 бр.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове - 

114 бр., от тях: новообразувани ДП през 2010г.- 41 бр., новообразувани бързи 

производства през 2010г. – 24 бр., новообразувани незабавни производства – 

0 бр. 

Останали нерешени към края на 2010 г. са 8 ДП, по които разследването е 

приключило, но се намират при прокурорите в законовия им срок за 

произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 23 броя, по които 

разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 0 броя;, 

при които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 1 бр.. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – няма, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, при 

които е постановено разследването да се извърши по общия ред – няма. 

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 

изпратени на разследващ орган – 0 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е 

извършил необходимите действия – 2 броя. 
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СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2010 г. са общо 16 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  12 броя, спрени срещу 

известен извършител – 4 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2010г. са   32 бр., 

като от тях 22 броя са били възобновени и прекратени по давност,като от 

възобновените – 4 бр. са срещу неизвестен извършител, а 6 бр. – възобновени 

срещу известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2010г. са общо 45 

бр., от тях – 12 бр. са водени срещу известен извършител, а 33 бр. са срещу 

неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 3 бр. и 2 бр. са 

отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 

прекратяване – няма. Няма служебно отменени постановления за 

прекратяване на ДП.  

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 19 

броя, всички уважени. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния ръководител на 

съответната прокуратура – 19 броя, уважени – 19 броя. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на по-горестоящата прокуратура – 4 броя, 

всички уважени . 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на 

чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал.3 от НПК – брой, уважено. 

Няма взети наказателни производства на специален надзор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2010г. РП гр. Крумовград е внесла в съда  обвинителни актове - 43 

броя. 37 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 6 

броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с внесени 

обвинителни актове – няма, като с определение на съда няма върнати, а с 

разпореждане – също.  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  40 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 18 броя, от тях 

протестирани – няма.  Броят на оправдателните присъди по общия ред – няма.  

През 2010 година е нямало допуснати оправдателни присъди и 

оправдани лица по повдигнати обвинения в Районна прокуратура – 

Крумовград. Това се дължи на правилното прилагане на закона, 
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непрекъснатия контакт между разследващи полицаи и наблюдаващите 

производствата прокурори, тясното взаимодействие и качественото 

изпълнение на необходимите процесуално-следствени действия по всеки 

конкретен казус. 

С оглед недопускане на оправдателни присъди е бил изграден принцип, 

по всяка оправдателна присъда да се създава досие и да се търсят причините 

довели до постановяването й.   

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ 

- 9 бр., от тях протестирани – няма.   броят на оправдателните присъди по 

глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - 0 бр. В хода на съдебното следствие 

са постигнати 20 броя споразумения.  

Следва да се отчете, че е налице  леко занижаване на регистрираната 

престъпност в съдебния район, обслужван от Районна прокуратура – 

Крумовград.  

Факторите които обуславят тази леко намаляваща престъпност като цяло 

са следните: 

На първо място – миграцията, характерна за района, обслужван от 

Районна прокуратура – Крумовград. Голяма част от активното население, 

поради ниския си социален статус, липсата на средства, високата 

безработица, характерната непереспективност карат активното население да 

мигрира извън региона, а все по-често и извън страната.  

На второ място – явно превенцията като цел на наказателната репресия е 

изиграла своята роля за обществото и е възпряла по-голямата част от 

криминалния контингент от извършването на престъпления. 

 На следващо място като причина може да се отчете характерът и 

разположението на населените места в областта. Безлюдните села в района, 

населението което в по-голямата си част се познава помежду си, контактите 

между индивидите в самото населено място така и в района обуславят една 

картина на прозрачност и информираност в “битуването” на хората. 

През 2010г. са внесени 2 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени - 2 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 0 броя. 

През 2010г. от РП - гр. Крумовград са внесени 5 предложения  по реда на 

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

административно наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени 

предложения на прокуратурата са 5 броя. Върнати от съда предложения – 

няма. 
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През проверявания период прокурорите от РП- гр. Крумовград са 

участвали в 53 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с 

участие на прокурор – 47 броя. 

През 2010г. са приведени  в изпълнение 38 присъди и определения за 

одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 0 бр.,   

неприведени присъди в срок – няма. Осъдени и санкционирани са 53 лица с 

влезли в сила осъдителни присъди и санкционирани решения.  Няма 

оправдани лица по присъди и решения. За сравнение през 2009 са 

произнесени  присъди и санкционни решения  срещу общо 66 лица. 

Тенденцията е към леко занижаване на броя на осъдените и санкционирани 

лица.  

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 

има откази за образуване на досъдебно производство, ДП, по които е било 

постановено прекратяване както срещу ИИ, така и срещу НИ. Бяха проверени 

и спрените дела срещу известен извършител, делата разгледани по реда на 

глава двадесет и седма от НПК и делата по които е сключено споразумение. 

 

Проверениm,преписки с постановени  откази от образуване на 

ДП – 2010 г. 

Пр.пр. №464/2010г. по описа на РП-гр. Крумовград, пр. №Я-

3531/2010г. по описа на РУП-гр. Крумовград. Преписката е образувана по 

повод жалба от Ш.Юм.М., че през 1999г. е продал мотоциклет на Ф.С.С. от с. 

Карамфил, общ. Момчилград и през м.юли 2010г. е разбрал, че дължи данък в 

размер на 356.02 лв..Извършена е проверка от РУП-Крумовград. След 

проверката е установено, че не е бил сключен писмен договор за покупко–

продажба на МПС с нотариална заверка на подписите. Справката получена в 

РП-Крумовград на 09.09.2010г. С постановление от 21.09.2010г. прокурор П. 

Чотрова постановява отказ от образуване на ДП, поради липса на достатъчно 

данни за престъпление от общ характер. Указано е, препис от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателя и на лицето срещу което е 

жалбата. 

Пр.пр. №464/2010г. по описа на РП-гр. Крумовград, пр. №Я-

3531/2010г. по описа на РУП-гр. Крумовград. На 02.12.2010 г. е била 

проведена специализирана полицейска акция за противодействие 

разпространението на акцизни стоки без платени данъчни и митни сборове, 

при която в магазин в с. Егрек, общ. Крумовград били намерени 37 бутилки 
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алкохол с изтекъл срок на валидност на бандеролите и 1 бутилка алкохол със 

съмнения за неистински бандерол. С протокол за доброволно предаване, 

бутилките са предадени. Справката получена в РП- Крумовград на 11.12.10г. 

С постановление от 14.12.2010г. прокурор П. Чотрова постановява отказ от 

образуване на ДП, поради липса на достатъчно данни за престъпление от общ 

характер по чл. 234, ал.1 от НК. Указано е препис от постановлението да се 

изпрати на жалбоподателя и на лицето срещу което е жалбата, както и на 

Териториално митническо управление – Свиленград за отношение. Указано е 

предадените 38 бутилки алкохол с марка и сер. № на бандероли, които са 

описани в обстоятелствената чат на постановлението, намиращи се в РУП-

Крумовград да бъдат предадени на Митница -Свиленград. 

Пр.пр. №395/2010г. по описа на РП-гр. Крумовград, пр. №84/2010г. 

по описа на РУП-гр. Крумовград. На 29.07.2010 г. е била проведена 

специализирана полицейска акция за противодействие разпространението на 

акцизни стоки без платени данъчни и митни сборове, при която в магазин за 

промишлени стоки в кв. Запад в гр. Крумовград били намерени 29 бутилки 

различни по вид алкохол с неистински бандероли /установено с експериза/. С 

протокол за доброволно предаване от 29.07.2010г., бутилките са предадени. С 

постановление от 05.08.2010г. прокурор П. Чотрова постановява отказ от 

образуване на ДП, поради липса на достатъчно данни за престъпление от общ 

характер по чл. 234, ал.1 от НК.  Указано е препис от постановлението да се 

изпрати на жалбоподателя и на лицето срещу което е жалбата, както и на 

Териториално митническо управление – Свиленград за отношение. Указано е 

предадените 29 бутилки алкохол с марка и сер. № на бандероли, които са 

описани в обстоятелствената част на постановлението, намиращи се в РУП-

Крумовград да бъдат оставени на съхранение там, до решаване на въпроса за 

АНО. 

Проверени бяха още пр.пр. №615/2010г. по описа на РП- Крумовград, и 

пр.пр. №428/2010г. по описа на РП- Крумовград, пр.пр. №385/2010г. по описа 

на РП- Крумовград, пр.пр. №451/2010г. по описа на РП- Крумовград,. пр.пр. 

№415/2010г. по описа на РП- Крумовград 

При проверката се установи, че отказите от образуване на ДП от 

прокурорите на РП – Крумовград са предимно по проведени 

специализирани полицейски акции за противодействие 

разпространението на акцизни стоки без платени данъчни и митни 

сборове, поради липса на достатъчно данни  за извършено престъпление 

от общ характер. Препис от постановлението за отказ от образуване на 

ДП се изпраща на Териториално митническо управление – Свиленград, 

където на лицата се налагат административни наказания, а иззетите 

веществени доказателства се предават на Митница - Свиленград. 
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Проверени прекратени ДП  - 2010г./ИИ/ 

Пр.пр. № 582/2009г. /ДП № 218/2009г./ наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП е образувано на 23.11.2009г. срещу М.А.Х.  за престъпление по 

чл.192а ал.1 НК. Материалите по ДП са постъпили в РП –Крумовград на 

22.01.2010г. С постановление от 05.02.2010г. ДП е прекратено на основание 

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

Пр.пр.№ 706/2009г. /ДП № 3/2010г./ наблюдаващ прокурор Любослав 

Бояджиев. ДП е образувано на 12.01.2010г. срещу С.Е.М. за престъпление по 

чл.183 ал.1 НК. Материалите по ДП са получени в РП – Крумовград на 

25.02.2010г. С постановление от 12.03.2010г. ДП е прекратено на основание 

чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

Пр.пр.№ 418/2010г. /ДП № 3/2010г./ наблюдаващ прокурор Петя Чотрова. 

ДП е образувано на 26.08.2010г. срещу А.Ф.О. за престъпление по чл.183 ал.1 

НК. Материалите по ДП са получени в РП – Крумовград на 19.10.2010г. С 

постановление от 04.11.2010г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

Пр.пр.№ 207/2000г Пр.пр.№ 271/2010г. /ДП № 58/2010г./ наблюдаващ 

прокурор Стефка Каменова. На 26.05.2010г. е започнато ДП при условията на 

чл.212 ал.3 НПК срещу С.Л.К. за престъпление по чл.234 ал.1 НК. На 

22.07.2010т. ДП е изпратено в РП – Крумовград с писмено мнение за 

прекратяване на ДП. С постановление от 03.08.2010г. ДП е прекратено, в 

диспозитива на постановлението има произнасяне по отношение на 

веществените доказателства. 

 

Проверени прекратени ДП срещу  /НИ/- 2010г. 

Пр.пр.№ 692/2009г. /ДП № 250/2009г./ наблюдаващ прокурор Любослав 

Бояджиев. ДП е образувано на 22.12.2009г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу НИ за престъпление по чл.127 ал.1 НК. Материалите по ДП са 

получени в РП – Крумовград на 22.02.2010г. С постановление от 17.03.2010г. 

ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

Пр.пр.№ 252/2010г. /ДП № 50/2010г./ наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП е образувано на 17.06.2010г. срещу НИ за престъпление по 

чл.129 ал.1 НК. На 17.08.2010г. в РП – Крумовград са постъпили материалите 

по ДП с мнение за прекратяване. С постановление от 16.09.2010г. ДП е 

прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

. ../ДП № 71/2000г./ наблюдаващ прокурор Петя Чотрова. ДП е образувано 

на 04.05.2000г. за престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 НК срещу 

НИ. На 12.06.2000г. ДП е спряно на основание чл.239 ал.1 т.2 НПК(отм.). С 



 16 

постановление от 11.08.2010г. ДП е възобновено и в същото постановление е 

постановено прекратяване на ДП на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 

т.3 НПК. 

Пр.пр.№ 246/2010г. /ДП № 55/2010/ наблюдаващ прокурор Петя Чотрова.  

ДП е образувано на 17.05.2010г. при условията на чл.212 ал.3 НПК срещу НИ 

за престъпление по чл.127 ал.1 НК. Материалите по ДП са получени в РП – 

Крумовград на 16.07.2010г. С постановление от 20.07.2010г. ДП е прекратено 

на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

 

 

Обжалвано постановление за прекратяване на ДП 

Единственото обжалвано постановление за прекратяване за 2010г. 

Пр.пр.№ 50/2010г. /ДП № 13/2010г./ наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП образувано на 09.02.2010г. срещу М.М.И., М.Р.М. и Б.Н.Ю. за 

престъпление по чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК. На 31.03.2010г. с 

постановления за привличане на обвиняем и вземане на мярка за 

неотклонение и тримата са привлечени в качеството на обвиняем за 

престъпление по чл.198 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК. На 13.04.2010г. е изготвено 

заключително постановление от разследваш полицай при РУ на МВР – 

гр.Крумовград и е получено в РП – Крумовград на 14.04.2010г. С 

постановление от 14.04.2010г. са дадени указания за изпълнение от 

разследващия орган и ДП е върнато в РУ на МВР – Крумовград. На 

22.04.2010г. материалите по ДП са постъпили в РП – Крумовград с мнение за 

предаване на съд на обвиняемите лица. С постановление от 30.04.2010г. ДП е 

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

постановление на РП –Крумовград на 10.05.2010г. чрез РП – Крумовград е 

постъпила жалба от А.Н.Б. до РС – Крумовград. С определение от 

15.05.2010г. на РС – Крумовград постановлението за прекратяване от 

30.04.2010г. е отменено. Определението е влязло в сила на 11.06.2010г. и е 

върнато в РП – Момчилград на 14.06.2010г. С постановление на 17.06.2010г. 

са дадени конкретни указания и ДП е изпратено в РУ на МВР – Крумовград 

за изпълнение на указанията. На 09.07.2010г. ДП е получено в РП – 

Крумовград от РУ на МВР – Крумовград. С постановление от 03.08.2010г. 

ДП е прекратено. 

 

Проверени спрени ДП срещу ИИ 

 

Пр. пр. № 168/1998 г. по описа на РП Крумовград, сл. д. № 35/1998 г. 

по описа ТСО Крумовград – наблюдаващ прокурор Любослав Бояджиев, 

Петя Чотрова. С постановление от 29.06.1998 г. на прокурор Д. Делчева  РП 
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Крумовград е образувано досъдебно производство срещу  Ж.Е. К. от гр. 

Смолян за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК. С постановление от 

16.10.1998 г. на пр. Делчева производството е спряно поради неиздирване на 

извършителя.  

На 24.10.2001 г. прокурор Любослав Бояджиев възобновява ДП поради 

откриване на извършителя, който е привлечен като обвиняем на същата дата 

и разпитан. С постановление от 28.01.2002 г. производството отново е спряно 

поради неоткриване на основен свидетел, който се намира извън пределите на 

страната, на 09.10.2003 г. производството е възобновено от прокурор Петя 

Чотрова, искано и получено е удължаване на срока на разследване  с два 

месеца, следва  ново спиране на 04.02.2004 г. и възобновяване на 11.05.2006 

г., искано и получено удължаване на срока на разследване с 2 месеца, на 

няколко пъти е искано удължаване на срок от горестояща прокуратура чрез 

районния прокурор Бояджиев, който е отказвал да направи искане до Главния 

прокурор, на 12.10.2006 г. производството е спряно, а на 10.11.2008 г. 

производството  е възобновено, след няколко поредни спирания и 

възобновявания за последен път делото е спряно  на 14.09.2011 г., като е 

посочено, че следва след една година следва материалите да се изпратят в РП 

Крумовград с оглед разпоредбите на чл. 222, ал. 7 от НПК – прокурор Петя 

Чотрова. 

Пр. пр. № 452/1998 г. по описа на РП Крумовград, ДП сл.д.№ 1/1998 г. 

по описа ОСС Кърджали – наблюдаващ прокурор  

С постановление от 22.12.1997 г. на прокурор Делчева  РП Крумовград 

е образувано досъдебно производство срещу  Г.Х.О. за престъпление по чл. 

201 от НК. С постановление от 06.03.1998 г. производството е спряно поради 

неустановяване местонахождението на извършителя. 

С постановление от 20.06.2007 г. на прокурор Стефка Каменова, след 

констатация за загубване на делото, делото е възстановено, а  с 

постановление от 25.06.2007 г. производството е възобновено. 

С постановление от 15.09.2007 г. производството е спряно поради 

неоткриване на извършителя, обявен за ОДИ с телеграма от 25.09.2007 г. 

 

Пр. пр. № 331/2008  г. по описа на РП Крумовград, ДП № 4/2008 г. по 

описа ГПУ Крумовград – наблюдаващ прокурор Стефка Каменова 

С постановление от 06.08.2008 г. на прокурор Каменова  РП 

Крумовград е образувано досъдебно производство срещу  Т.М.Г. за 

престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК.  

С постановление от 04.11.2008 г. производството е спряно поради 

неустановяване местонахождението на извършителя, обявен е за ОДИ, с 

телеграма от 31.10.2008 г., посочена е възможността за обжалване. 
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Проверени ДП, приключили с ОА 

 

         Пр. пр. № 455/2010 г. по описа на РП Крумовград , ДП № 112/2010 г. 

по описа на РУП Крумовград,  ДП започнало на осн. чл. 212, ал. 2 от НПК 

срещу Ц.И.К. за престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК  на 10.09.2010 г. 

Извършителят е привлечен като обвиняем на 17.12.2010 г., материалите са 

постъпили н РП на 20.12.2010 г. – наблюдаващ прокурор Петя Чотрова. На 

04.01.2011 г. е изготвен и внесен в съда ОА. 

Образувано е НОХД № 2/2011 г. по описа на РС Крумовград, насрочено в с.з. 

на 09.02.2011 г. 

        В хода на делото е постигнато споразумение между прокурора и 

обвиняемия, одобрено от съда в с.з., като наказателното производство е 

прекратено. 

         Пр. пр. № 412/2010 г. по описа на РП Крумовград, ДП № 87/2010 г. по 

описа на РУП Крумовград,  ДП е образувано на 16.08.2010 г. срещу Х.М.Т. за 

това, че на 30.07.2010 г. в гр. Крумовград, от банкомат на ЦКБ, АД София 

отнела чужди движими вещи – пари на стойност 200 лв. от владението на 

Н.Б.Ш. без съгласието й с намерение противозаконно да ги присвои, като за 

извършване на кражбата е използвано техническо средство – дебитна карта 

Виза електрон, като откраднатите вещи са върнати до приключване на 

съдебното следствие - престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т.4, 

предл. 2, вр. чл. 194, ал.1 от НК – прокурор Петя Чотрова. Извършителката е 

привлечена като обвиняема на 10.12.2010 г., материалите са постъпили в РП 

на 16.12.2010 г. – наблюдаващ прокурор Петя Чотрова. На 27.12.2010 г. е 

изготвен и внесен в съда ОА. 

       Образувано е НОХД № 161/2010 г. по описа на РС Крумовград, 

насрочено в с.з. на 19.01.2011 г. – приключило с присъда - 3 м. лишаване от 

свобода при условията на чл. 66 от НК. 

Не е ясно по гореописаното дело защо не е било повдигнато обвинение 

от наблюдаващия прокурор и по чл.249, ал.1 от НК /изм. ДВ, бр. 27 от 

2009 г. и впоследствие прекратено/, като в този случай съгласно закона, 

делото би било подсъдно /компетентен да го разгледа/  на първа 

инстанция е  Окръжен съд – гр. Кърджали. Поради това, от значение е 

точната  правна квалификация на извършеното престъпление, 

материалите за което би следвало да се изпратят на компетентния съд, 

в случая Окръжен съд – гр. Кърджали.. 
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Проверени ДП, приключили със споразумение  - 2010г. 

 

Пр.пр.№  250/2010г. /ДП№ 49/2010г./ наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП е образувано на 26.05.2010г. срещу Д.М.М. за престъпление по 

чл.343б ал.1 НК. На 16.06.2010г. материалите по ДП са изпратени в РП – 

Крумовград. На 14.07.2010г. е сключено споразумение за престъпление по 

чл.343б ал.1 НК и на същата дата е  изпратено в РС – Крумовград. Наложено 

наказание ЛОС за срок от  3(три) месеца, като изпълнението на наказанието е 

отложено за срок от 3 (три) години на основание чл.66 ал.1 НК. 

 Пр.пр. №621/2009г. по описа на РП-гр. Крумовград, ДП № 229/09г.  

по описа на РУП-гр. Крумовград. С постановление от 10.12.09г. прокурор 

Ст. Каменова образува ДП срещу Г.М.Осман затова, че на 09.11.2009г. в с. 

Токачка, общ. Крумовград причинил на Б.Х.Х. средни телесни повреди в 

областта на главата, с подлежащо счупване  на черепа, представляващо 

нараняване, което прониква в черепната кухина – престъпление по чл. 129, 

ал.1 от НК.. Искано е продължаване срока за разследване, считано от 

10.02.2010г., срокът е удължен от ОП-Кърджали. С постановление от 

14.04.2010г. прокурор Ст. Каменова спира ДП поради ненамиране на 

обвиняемия на посочения от него адрес, възобновено на 22.07.2010г., поради 

установяване на местонахождението на обвиняемия Г.М.Ос.. Дадени са 

указания за разследването. На 30.07.2010г. НП е приключило със 

споразумение и наложено наказание ЛОС в размер на 3 месеца, което на 

основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 месеца. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2011г. 

През проверявания период в РП- гр. Крумовград са работили общо 

трима прокурори, а именно – Л. Бояджиев - административен ръководител – 

Районен прокурор, прокурорите П. Чотрова и Ст. Каменова. Брой на 

отсъствали прокурори за повече от един месец – няма. Незаети щатни 

бройки за прокурор – няма. 

 В Районна прокуратура Крумовград през отчетния период са работили 

4 служители: административен секретар – 1 бр. ; съдебен деловодител – 1 бр. ; шофьор 

– 1бр., куриер – 1 бр. ; чистач – 1 бр. През проверявания период няма незаети щатни 

бройки.  

В РП - гр. Крумовград се водят 32 книги /дневници, регистри, 

азбучници/.  От тях - водени на основание Правилника за организация на 

дейността на администрацията на прокуратурата в РБ – 16 броя – входящ и 
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изходящ дневник, описна книга на следователя и органите на дознанието, 

описна книга по наказателно съдебния надзор по обвинителни актове, 

описна книга по наказателно съдебния надзор по предложения за  

споразуменията, описна книга по наказателно съдебния надзор по 

предложения  за освобождаване от наказателна отговорност - чл.78а от НК,  

книга за изпълнение на присъдите,  азбучници, книга за делата на специален 

надзор,  книга за предложенията за принудително лечение,  книга за 

гражданските дела и за предявени от прокурора граждански искове,  архивна 

книга,  разносна книга,  книга за веществените доказателства, главна 

счетоводна книга,  касова книга 

- водени по указание на ВКП – 12 бр., съответно 

  - регистър на спрените досъдебни производства срещу известен и 

неизвестен извършител, 

- дневник –искания за одобряване на протокол от извършено действие 

по претърсване и изземване. 

- дневник за издадени и получени Европейски заповеди за арест и 

правна помощ, 

- регистър преписки за кореспонденция с органите на КУИППД, 

- дневник за предварителни проверки образувани по сигнал на 

сметната палата и по сигнал на Агенцията за държавен вътрешен финансов 

контрол, 

- дневник  за образуваните паралелни наказателни производства и 

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

- дневник за възложените проверки на РУП.  

- дневник паралелни наказателни производства водени в Р.България на 

основание чл.480 от НПК. 

- дневник за регистриране на исканията по закона за електронните 

съобщения. 

- книга за взетите мерки по чл.72 от НПК. 

- регистър на лицата с неприключени две и повече наказателни 

производства.   

- водени книги по собствена преценка – 4 броя  

– книга за прекратените досъдебни производства 

- книга за възобновените досъдебни производства. 

- книга за обжалвани преписки и досъдебни производства. 

- книга на върнатите дела от съда 

От тях :  

 - водени на хартиен носител – всички гореизброени дневници, регистри и 

книги се  водят на хартиен носител 
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 - водени на електронен носител – 2 бр. 

- регистър на спрените досъдебни производства срещу известен и 

неизвестен извършител, 

- регистър на лицата с неприключени две и повече наказателни 

производства.   

Правни програми – Прокурорите от РП- гр. Крумовград имат на 

компютрите си инсталирани версии на правно-информационните системи 

СИЕЛА и ЛАКОРДА.  

Деловодни програми – от 2007г. се използва Унифицирана 

информационна система/УИС/ на Прокуратурата на Република България, 

предоставена от ВКП. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на РБ и 

Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на г-н В. Първанов - Зам. главен прокурор 

при ВКП относно организацията за случайно разпределение на преписки и 

дела и след получаване на софтуерен продукт предоставен от ВСС- Law 

Choice в РП – гр. Крумовград е издадена Заповед № 28/10.10.2007г. на 

районен прокурор Л. Бояджиев при РП - гр. Крумовград, в която подробно са 

описани групите преписки, прокурорите участващи в отделните групи и % 

натовареност на всеки прокурор в група. Със Заповед № 65/05.02.08г. е 

допълнена Заповед № 28/10.10.2007г. 

Текстообработката на документи се извършва на програмните продукти 

Word и Exel, като се използват и програмите Омега тим, и LawChoise 3.0.  

Организацията на дейността по водене на 

статистиката е съгласно указанията на ВКП. Дейността по водене и отчитане 

на статистическите данни в Районна прокуратура гр. Крумовград  се 

осъществява съгласно Указанията дадени с № И-301/27.12.2007 г. на Главен 

прокурор на РБ, изменено и допълнено с Указание № 283/2008 г. на Главния 

прокурор на РБ, като данните в електронните таблици се попълват и 

изпращат на ОП – Кърджали за обобщаване. 

Преписките и делата за разпределяне са категоризирани в девет  групи. 

 Няма наложени наказания  от административния ръководител по чл.311, 

т.1 ЗСВ, потвърдени – няма , изменени - няма, отменени - няма,  предложения 

за поощрения  / чл.304,ал.1 ЗВС/ - няма, предложения за налагане  на 

дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС/  - няма. 

В Районна прокуратура – Крумовград през 2010 година са  били 

утвърдени вътрешни правила  за документацията, приемането, съхранението, 

движението, проверката и унищожаването на веществените доказателства, по 

наказателни производства в досъдебна фаза, разследвани от следовател/прокурор 
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в РП Крумовград, както и производства разследвани от разследващ полицай и 

наблюдавани от прокурорите в РП – Крумовград.  

 В деловодството на РП - Крумовград, се води съответен специален 

дневник, когато разследването се извършва от следовател или от прокурор.  

Веществените доказателства се съхраняват в специално помещение, 

снабдено с необходимото оборудване, определено, обозначено и обособено 

като склад за веществени доказателства. 

При проверка на книгата за веществените доказателства се установи, че 

книгата е от 1956 г., не съдържа всички реквизити съгласно правилника, 

съставят се  приемо –предавателни протоколи с описание на ВД, при повече 

ВД в книгата се залепят листчета. Помещението, където се съхраняват 

веществените доказателства е обезопасено, но по принцип ВД се съхраняват в 

полицията, при изготвяне и внасяне на акт в съда се предават на служител от 

районния съд, в книгата не се изписват имената на деловодителите, приели и 

предали веществените доказателства. 

Заповеди и разпореждания   на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата: 

          - по указание на Главния прокурор – 30  броя 

          - по собствена преценка –  71 броя 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ   

  - по инициатива на административния ръководител през 2011 г. са 

извършени  5 проверки, както следва: 

- проверка за законосъобразност в административно – наказателната 

дейност на РУ „Полиция” гр. Крумовград. 

- проверка за законосъобразност в административно – наказателната 

дейност на РС”ПБЗН” гр. Крумовград. 

  - проверка в дискотеки, компютърни клубове, игрални зали и други 

развлекателни заведения, посещавани от младежи за опазване живота и 

здравето на младите хора по спазване разпоредбите на чл.5б, ал.3 от Закона за 

закрила на детето, чл.193, ал.1 и ал.2 от НК. 

 - проверка  за законосъобразност на извършваната търговска дейност с 

отпадъци от черни и цветни метали на територията на  община Крумовград 

по спазване реда, установен със Закона за управление на отпадъците – ЗУО  и 

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали – НРИТДОЧЦМ. 

 - проверка на дейността и актовете на МКБППМН гр. Крумовград по 

Закона за борба за противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 
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Не са били извършвани проверки по разпореждания /указания/ на други 

органи на съдебната власт. 

 

- В изпълнение на т.5, Раздел V от Плана за работа на Окръжна прокуратура –

Кърджали е извършена проверка за законосъобразност в административно – 

наказателната дейност на звената за защита на потребителите към 

общинските администрации по прилагането на Закона за защита на 

потребителите, в сила от 10.06.2006г. / обн.ДВ, бр.99/09.12.2005г. с последно 

изм. ДВ бр.18/05.03.2010г., в сила от 05.03.2010г./. 

 

- В изпълнение на плана на ВКП- София с изх.№64/2011 г. ІІІ от 

28.03.2011 г. бе извършена проверка на работата и осъществявания надзор за 

законност при настаняване на задължително принудително лечение на 

психично болни лица и на надзора върху местата за лечение; 

 

- В изпълнение на т.35, Раздел V от Плана за работа на Окръжна 

прокуратура – Кърджали е извършена проверка в добиващите и 

дървопреработвателните предприятия, функциониращите  на територията на 

община Крумовград, както и  законосъобразното осъществяване на 

административно – наказателната дейност, свързана с добиване и преработка 

на дървен материал по Закона за горите. 

  Три от  проверките  са извършени по реда на чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ, 

като една проверка е възложена на контролен орган, а две – на РУ „Полиция” 

– Крумовград. Пет проверки са извършени на основание чл.145, ал.1, т.2 от 

ЗСВ лично от прокурор.  

 През 2011г. Любослав Бояджиев - Районен прокурор в РП-

Крумовград е участвал в семинар на тема “Защита на финансовите интереси 

на ЕС”, проведен в НИП – София;  семинар „Измами с банкови карти” 

проведен от Асоциация на прокурорите в България – Боровец; 

            Прокурор Петя Чотрова е участвала в семинар на тема „Укрепване 

капацитета на прокуратурата на РБ при взаимодействие с контролните органи 

за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите” проведен от ВАП – София; 

           Прокурор Стефка Каменова участвала в семинар на тема 

”Престъпления против околната среда” проведен от НИП – София. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През 2011г. в Районна прокуратура  - гр. Крумовград броят на 

новообразуваните преписки е бил 137 броя, а образувани от предходни 

периоди – 9 броя, общо 146 броя. От тях през 2011г. са решени 143 броя, като 

Районният прокурор Л. Бояджиев - 28бр.,прокурор П. Чотрова – 53 броя, Ст. 

Каменова – 62 броя.  Откази за образуване на досъдебно производство - 79 

броя. От тези откази 4 броя преписки са обжалвани, потвърдени са 4 броя. 

 Необжалваните откази са 75 броя. За периода са образувани 30 броя 

досъдебни производства, изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на 

чл.1, т.4 от Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 

89/10.03.2011 г./ -  общо – 2 броя. 

Прекратени  с резолюция съгласно Указание № И – 281/08.12.2006г. на 

Главния прокурор на РБългария по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване преписки  - 9 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 

орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г./ – общ брой – 81. 

Брой преписки, върнати след извършена предварителна проверка /чл.9, 

ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./. – 63 бр. 

Останали нерешени преписки в края на 2011 г. от образуваните преди 

31.12.2010 г. – няма. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2011г. са общо 182 бр,  като от тях - новообразувани бързи производства - 19 

бр., образувани в предходен период – 93 бр., новообразувани незабавни 

производства – 0 бр.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове - 

174 бр., от тях: новообразувани ДП през 2011г.- 60 бр., новообразувани бързи 

производства през 2011г. – 16 бр., новообразувани незабавни производства – 

0 бр. 
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Останали нерешени към края на 2011 г. са 2 ДП, по които разследването е 

приключило, но се намират при прокурорите в законовия им срок за 

произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 16 броя, по които 

разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК – 0 броя;, 

при които е постановено разследването да се извърши по общия ред – 3 бр.. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – няма, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, при 

които е постановено разследването да се извърши по общия ред – няма. 

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 

изпратени на разследващ орган – 0 броя ДП, а ДП по които прокурорът сам е 

извършил необходимите действия – 4 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо 21 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  17 броя, спрени срещу 

известен извършител – 4 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са   82 бр., 

като от тях 74 броя са били възобновени и прекратени по давност, като от 

възобновените – 4 бр. са срещу неизвестен извършител, а 4 бр. – възобновени 

срещу известен извършител. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са общо 104 

бр., от тях – 19 бр. са водени срещу известен извършител, а 85 бр. са срещу 

неизвестен извършител. Обжалвани пред съда –няма. Обжалвани пред по-

горестоящи прокуратури постановления за прекратяване – няма. Няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на ДП.  

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 12 

броя, по 9 ДП, като всички уважени.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока 

на разследването до административния ръководител на съответната 

прокуратура – 12 броя, уважени – 12 броя.  

Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока 

на разследването до административния ръководител на по-горестоящата 

прокуратура – 2 броя, уважени . 

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на 

чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал.3 от НПК – 2 броя, уважени. 
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Няма взети наказателни производства на специален надзор. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 

През 2011г. РП гр. Крумовград е внесла в съда  обвинителни актове - 37 

броя. 29 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 8 

броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с внесени 

обвинителни актове – няма, като с определение на съда няма върнати, а с 

разпореждане – също.  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  41 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 24 броя, от тях 

протестирани – няма.  Броят на оправдателните присъди по общия ред – няма.  

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ 

- 14 бр., от тях протестирани – няма.    

Броят на оправдателните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. 

НПК/ - 0 бр. В хода на съдебното следствие са постигнати 17 броя 

споразумения.  

През 2011г. са внесени 4 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени - 4 броя. Броят на 

неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 0 броя. 

За отчетната 2011 година, прокурорите от РП – Крумовград не са 

допуснали нито едно досъдебно производство да се върне от съда за 

допълнително разследване по реда на чл.249 и чл.288 от НПК. Това се дължи 

най-вече на правилната преценка от наблюдаващия прокурор какво решение 

да вземе по всяко едно конкретно дело с оглед събраните доказателства, 

постоянния контрол върху органите на разследване в досъдебната фаза, 

мотивираното изготвяне на всеки един прокурорски акт напълно 

кореспондиращ със събрания доказателствен материал. Постигнатия отличен 

резултат и запазващата се положителна тенденция в тази насока се дължи и 

на доброто взаимодействие с разследващите полицаи, като наблюдаващия 

прокурор е бил запознат с хода на разследването от самото начало на 

производството до приключването му. Задължителните съгласувания при 

привличането на дадено лице в качеството му на обвиняем и при предявяване 

на разследването, срещите между наблюдаващите прокурори и 

разследващите полицаи дадоха своя положителен ефект при постигането и 

затвърждаването на тези показатели. 

През второто полугодие  на 2011 година Районна прокуратура - 

Крумовград има 1  върнато дело както следва: 
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-ДП № 41/2011г. по описа на РУП – Крумовград с вх. № 132/2011г.   На 

Районна прокуратура гр. Крумовград. 

        Досъдебното производство е започнало по реда на чл.212, ал.2 от НПК с 

оглед на местопроизшествие срещу  М. К.О., от с.Лещарка, общ.Крумовград, 

за това че на 16.03.2011 година, в село Токачка, община Крумовград, в кафе 

аператив, собственост на „ГЕС - 09” ЕООД с. Токачка, община Крумовград, 

причинил на С. Али Б. от с. Токачка, община Крумовград средни телесни 

повреди: прободно - порезно нараняване в областта на корема 

представляващо нараняване, което прониква в коремната кухина, нараняване 

на тънкото черво и опорака му и кръвоизлив в коремната кухина, довели до 

разстройство на здравето, временно опасно за живота - престъпление по чл. 

129, ал. 1 от НК. 

 С Определение №12 от 29.06.2011г., постановено по НОХД № 68/2011г.  

Районен съд –Крумовград е одобрил споразумение за решаване на делото в 

досъдебното производство между прокурор от РП –Крумовград и защитника на 

обвиняемия М. К.О., с което обвиняемият О. е признат за виновен в 

извършване на престъпление по чл.129, ал.1 от НК и му е определено наказание 

„Лишаване от свобода” в размер на 6 месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК 

изпълнението на наказанието е било отложено с изпитателен срок от 3 години. 

На 01.09.2011г., на основание чл.419, чл.420, ал.1, предл. последно, във 

вр. с чл.422, ал.1, т.5 във вр. с чл.348, ал.1, т.1, т.2 и т.3 и чл.425, ал.1, т.1 от 

НПК е било направено искане от Главния прокурор на Република България до 

Върховния касационен съд, за възобновяване на НОХД № 68/2011г. на РС –

Крумовград и отмяна на определение №12 от 29.06.2011г. на РС-Крумовград и 

връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния 

съд. 

 С Решение №512 от 16.12.2011г. по КНОХД №2495/2011г. Върховния 

касационен съд –София отменя по реда на възобновяването Определение №12 

от 29.06.2011г. постановено по НОХД №68/2011г. на РС –Крумовград, с което е 

одобрено споразумение между Районна прокуратура –Крумовград и защитата 

на осъдения М.К. О. и връща делото на досъдебното производство, на 

Районна прокуратура –Крумовград. Не са били изяснени основни въпроси по 

делото : на първо място показанията на разпитаните по делото свидетели, в 

голямата си част били противоречиви. Според пострадалия инцидента е 

възникнал при връщането му в заведението, а според св.Ш. и Р. при излизане от 

последното. Отново според пострадалия между него и осъдения не е имало 

пререкания, освен че е бил напсуван без причина, след което веднага ударен с 

нож. Според показанията на св.Х. и св.Ш. имало е пререкания, сбиване, падане 

на земята и на двамата. Изготвената съдебно-медицинска експертиза била 

непълна и не давала отговори на въпроси от съществено значение за 
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правилното решаване на делото. Най-малкото от нея не можело да се направят 

изводи относно посоката на нараняването, конкретно причинените увреди – 

дължина на раневия канал, дълбочина и т.н., макар данни за тези обстоятелства 

да се съдържали в приложената по делото епикриза. Така е останал неизяснен 

механизма на увреждането, още по-малко последиците на същото, при 

неоказване на своевременна медицинска помощ. Неизяснен бил и въпроса, кога 

и при какви обстоятелства осъдения е нанесъл удара и има ли пострадалият 

принос за това. 

С постановление от 27.12.2011 г. на наблюдаващия производството 

прокурор Стефка Каменова, делото е върнато на разследващия орган при РУП 

– Крумовград с дадени конкретни указания и към настоящия момент не е 

приключено. 

 

През 2011г. от РП - гр. Крумовград са внесени 5 предложения  по реда на 

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

административно наказание при условията на чл.78а от НК. Уважени 

предложения на прокуратурата са 4 броя, прекратени в предвидените от 

закона случаи 1 бр. Върнати от съда предложения – няма. 

През проверявания период -2011г. прокурорите от РП- гр. Крумовград са 

участвали в 53 заседания по наказателни дела/55 бр. според доклада на 

прокуратурата за 2011г./. Броят на гражданските дела с участие на прокурор 

– 47 броя. 

Във връзка със Заповед №РП-29 от 16.10.2007 година районен прокурор 

при Районна прокуратура – Крумовград, на основание указания на 

апелативния  прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, дадени с 

писмо №2091/08.10.2007 година, Заповед ОП №49/10.10.2007 година на 

Окръжна прокуратура – Кърджали, както и направените констатации и 

изводи с справка на АП – Пловдив, относно предприетите мерки по 

взимане на обезпечителни такива по конкретни досъдебни производства, 

във връзка с бъдещи обезщетения за вреди от престъпления и 

взаимодействието в тази насока на комисиите, работещи по Закона за 

отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна 

дейност, е бил определен прокурор Каменова, който да следи 

изпълнението на дадените указания на Апелативна прокуратура – 

Пловдив и  Окръжна прокуратура – Кърджали. В заповедта е било указано 

прокурорите да активизират дейността си, относно правомощията които 

имат по чл.72 ал.1 от НПК.  Указано е било също, по всяко конкретно 

досъдебно производство, разследващите полицаи да обследват 

внимателно притежаваното имущество на обвиняемите и когато са налице 
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предпоставките на закона да внасят незабавни и мотивирани искания до 

съда по чл.72 ал.1 от НПК.  

        Прокурорите от Районна прокуратура – Крумовград не срещат трудности 

във връзка с приложението на ЗОПДИППД.  

През 2011г. са направени 2 броя искания по чл. 72 НПК за 

обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи. 

         Органите на досъдебното производство – прокурор и разследващ 

полицай  за всяко започнато наказателно преследване за престъпленията по 

НК, попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗОПДИППД регулярно са 

уведомявали териториалната дирекция в гр. Кърджали към КУИППД по 

ЗОПДИППД. До момента/19.01.2012г./ няма данни за резултатите от 

уведомленията. 

 

През 2011г. са приведени  в изпълнение 38 присъди/34 според доклада 

от 2011г./ и определения за одобряване на споразумение, отлагания на 

изпълнение на наказанието – 0 бр.,   неприведени присъди в срок – няма. 

Няма оправдани лица по присъди и решения.  
През отчетната 2011 година Районна прокуратура – Крумовград е 

получила за изпълнение и привела общо 34 присъди и споразумения, 

постановени срещу 34 лица. По видове наказания са както следва: 

- лишаване от свобода – 9 лица 

- лишаване от права по чл.37 ал.1, т.6-10 от НК – 21 лица 

- пробация – 14 лица 

- обществено порицание – няма 

През отчетния период, няма останали неприведени в изпълнение 

присъди. Всички присъди са били преведени до пет дни. 

Книга за влезли в сила присъди и изпълнение на наказанията 

34. В.Ан.П- от гр. Крумовград осъден на 8 месеца „Лишаване от право 

на управление на МПС” на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.1 от НК.  

Присъда № 16/03.11.2010г. по НОХД №138/2010г.  влязла в сила на 

18.11.2010г., присъдата получена в РП- Крумовград на 19.11.2010г.  

С писмо Р-34/19.11.2010г. присъдата и изпратена на КАТ-Кърджали за 

изпълнение. 

На 29.11.2010г. е получено писмо с рег. №8593/24.11.2010г. от КАТ-

Кърджали, че присъдата е приведена в изпълнение.   

На 29.06.2011г. е получено писмо с рег. №4689/24.06.11г. на КАТ-

Кърджали, че е приключило наказанието на 23.06.20011г. 

От проверените в книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди 

се установи, че получените от съда влезли в сила присъди са изпращани 

още същият ден на органа по изпълнението им. 
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КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

Беше проверено движението на всички прокурорски преписки, по които 

има откази за образуване на досъдебно производство, ДП, по които е било 

постановено прекратяване както срещу ИИ, така и срещу НИ. Бяха проверени 

и спрените дела срещу известен извършител, делата разгледани по реда на 

глава двадесет и седма от НПК и делата по които е сключено споразумение. 

 

Проверени прокурорски преписки с постановени откази от 

образуване на ДП – 2011 г. 

 

Пр.пр. №422/2011г. по описа на РП-гр. Крумовград, пр. №127/2011г. 

по описа на РУП-гр. Крумовград. Преписката е образувана в РП- 

Крумовград по повод писмена  жалба от С.М.М. от с. Скалак от 02.09.2011г., 

че лицето М.Ем. Онб. Е отправило закани за убийство и заплахи спрямо него 

и близките му. На 03.10.2011г. преписката е била изпратена от РУП – 

Крумовград на РП - Крумовград с мнение за образуване на ДП за извършено 

престъпление по чл. 144, ал.3 от НК, вр. ал.1, и чл. 216, ал.1 от НК.  Същата  е 

изпратена на РП-Крумовград при непълнота на доказателствата и 

недостатъчна прецизност при установяване на фактическата обстановка, при 

което прокурор Л. Бояджиев с постановление от 04.10.2011г. връща 

преписката на РУП за допълнителна проверка. След извършената 

допълнителна проверка преписката е била изпратена от РУП – Крумовград на 

РП – Крумовград. С постановление от 14.10.2010г. прокурор Л. Бояджиев 

постановява отказ от образуване на ДП, поради липса на достатъчно данни за 

престъпление от общ характер по чл. 144, ал.3 от НК. 

Пр.пр. №371/2011г. по описа на РП-гр. Крумовград, пр. №102/2010г. 

по описа на РУП-гр. Крумовград. Във връзка с изпълнение на Окръжно рег. 

№I-19467 от 06.07.2011г. На 14.07.2010 г. е била проведена специализирана 

полицейска акция за противодействие разпространението на незаконна 

търговия с цигари без акцизен бандерол в търговската мрежа на територията 

на РУП Крумовград. По време на операцията при проверка в казино „Салоон” 

, намиращ се в хотелски комплекс „Ахрида”, собственост на ЕТ”Радела” 

София с управител Ст.Д.Ст. в бюрото му са били установени 5 бр. кутии 

цигари „Аштима” без акцизен бандерол, на стойност около 25лв. Справката е 

изпратена на РП- Крумовград с мнение за образуване на ДП срещу Ст.Д.Ст за 

извършено престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. С постановление от 

09.08.2011г. прокурор Ст. Каменова постановява отказ от образуване на ДП, 
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поради липса на достатъчно данни за престъпление от общ характер по чл. 

234, ал.1 от НК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на  

лицето срещу което е образувана преписката, както и на Териториално 

митническо управление – Свиленград за отношение. При евентуално 

налагане на административно наказание  на Ст.Д.Ст. да бъде изпратен препис 

от влязлото в сила наказателно постановление. Предадените 5 кутии цигари, 

намиращи се на съхранение в РУП-Крумовград да бъдат предадени на 

митница – Свиленград. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване 

пред ОП-Кърджали по реда на 213, ал.2 от НПК. 

Проверени още бяха и пр.пр. №300/2011г. по описа на РП- Крумовград, 

пр.пр. №400/2011г. по описа на РП- Крумовград, пр.пр. №411/2011г. по описа 

на РП- Крумовград,. пр.пр. №463/2011г. по описа на РП- Крумовград. 

 

При проверката се установи, че и през 2011 г. отказите от образуване на 

ДП на прокурорите от РП –Крумовград са предимно по проведени 

специализирани полицейски акции за извършени административни 

нарушения. Препис от постановлението за отказ от образуване на ДП се 

изпраща на Териториално митническо управление – Свиленград, където 

на лицата се налагат административни наказания, а иззетите 

веществени доказателства се предават на Митница - Свиленград. 

Указано е също, че при евентуално налагане на административно 

наказание  на лицето, на РП - Крумовград да бъде изпратен препис от 

влязлото в сила наказателно постановление. 

 

 

Проверени прекратени ДП - 2011г. 

Пр.пр.№ 447/2011г. /ДП № 131/2011/ наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП е образувано на 18.09.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу НИ за престъпление по чл.127 ал.1 НК. Материалите по ДП са 

получени в РП – Крумовград на 15.11.2011г. С постановление от 08.12.2011г. 

ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

Пр.пр.№ 407/2011г. /ДП № 121/2011/ наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП е образувано на 24.08.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу НИ за престъпление по чл.330 ал.1 НК. Материалите по ДП са 

получени в РП – Крумовград на 14.10.2011г. С постановление от 04.11.2011г. 

ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

Пр.пр.№ 291/2011г. /ДП № 87/2011/ наблюдаващ прокурор Любослав 

Бояджиев. ДП е образувано на 12.06.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу НИ за престъпление по чл.127 ал.1 НК. Материалите по ДП са 
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получени в РП – Крумовград на 13.07.2011г. С постановление от 15.07.2011г. 

ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

Пр.пр.№139 /2011г. /ДП № 44/2011/ наблюдаващ прокурор Любослав 

Бояджиев. ДП е образувано на 19.03.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу З.А.Б. за престъпление по чл.327 ал.1 НК. Материалите по ДП са 

получени в РП – Крумовград на 19.04.2011г. С постановление от 27.04.2011г. 

ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НК. 

Пр.пр.№ 190/2011г. /ДП № 59/2011г./ наблюдаващ прокурор Петя Чотрова. 

ДП е образувано на 13.04.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 НК срещу НИ. С 

постановление от 27.05.2011г. ДП е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.3 НПК. 

Пр.пр.№ 438/2011г. /ДП № 131/2011г./ наблюдаващ прокурор Петя 

Чотрова. На 12.09.2011г. е започнато ДП при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу Д.Р.Б. за престъпление по чл.234 ал.1 НК. На 11.11.2011г. ДП е 

изпратено в РП – Крумовград с писмено мнение за прекратяване на ДП. С 

постановление от 24.11.2011г. ДП е прекратено, в диспозитива на 

постановлението има произнасяне по отношение на веществените 

доказателства. 

 

Проверени спрени ДП срещу ИИ 

 

Пр. пр. № 145/2011  г. по описа на РП Крумовград, ДП № 50/2011 г. по 

описа РУП Крумовград – наблюдаващ прокурор Петя Чотрова 

С постановление от 11.04.2011 г. на прокурор Петя Чотрова  РП 

Крумовград е образувано досъдебно производство срещу  С.Е.М. за 

престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. С постановление от 15.06.2011 г. 

производството е спряно поради неустановяване местонахождението на 

извършителката, обявена е за ОДИ, посочена е възможността за обжалване. 

 

Проверени ДП, приключили с ОА 

           Пр. пр. № 201/2011 г. по описа на РП Крумовград , ДП № 64/2011 г. 

по описа на РУП Крумовград,  ДП е образувано на 24.04.2011 г. срещу И.А.Б. 

за престъпление по чл. 343, ал. 1, т.”б”, вр. чл. 342, ал.1 от НК.  Извършителят 

е привлечен като обвиняем на 07.06.2011 г., материалите са постъпили в РП 

на 13.06.2011 г. – наблюдаващ прокурор Любослав Бояджиев. На 20.06.2011 

г. е изготвен и внесен в съда ОА. Образувано е НОХД № 64/2011 г. по описа 

на РС Крумовград, насрочено в с.з. на 14.07.2011 г. – приключило със 

споразумение, одобрено от съда. 
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         Пр. пр. № 183/2011 г. по описа на РП Крумовград , БП № 56/2011 г. 

по описа на РУП Крумовград,  БП започнало на осн. чл. 356, ал. 2 от НПК 

срещу В.С.А. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НПК  на 08.04.2011 г. 

Извършителят е привлечен като обвиняем на 14.04.2011 г., материалите са 

постъпили н РП на 15.04.2011 г. – наблюдаващ прокурор Ст. Каменова. На 

18.04.2011 г. е изготвен и внесен в съда ОА. Образувано е НОХД № 46/2011 г. 

по описа на РС Крумовград, насрочено в с.з. на 26.04.2011 г. Делото е 

приключило със споразумение, постигнато между прокурора и обвиняемия, 

което е одобрено от съда. 

        Пр. пр. № 91/2011 г. по описа на РП Крумовград , БП № 32/2011 г. по 

описа на РУП Крумовград,  БП започнало на осн. чл. 356, ал. 2 от НПК срещу 

С.А.А.. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НПК  на 17.02.2011 г. 

Извършителят е привлечен като обвиняем на 22.02.2011 г., материалите са 

постъпили в РП на 22.02.2011 г. – наблюдаващ прокурор Ст. Каменова. На 

24.02.2011 г. е изготвен и внесен в съда ОА. Образувано е НОХД № 25/2011 г. 

по описа на РС Крумовград, насрочено в с.з. на 02.03.2011 г. Делото е 

приключило с присъда 

 

Проверени ДП, приключили със споразумение  - 2011г. 

 

Пр.пр.№ 376/2011г. /ДП № 89/2011г./наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП е образувано на 14.06.2011г. при условията на чл.212 ал.3 НПК 

срещу Е.Ю.М. за престъпление по чл.115 вр.чл.18 ал.1 НК. С постановление 

от 14.07.2011г. на окръжния прокурор на ОП – Кърджали частично е 

прекратено наказателното производство по отношение на текста за 

извършено престъпление по чл.115 вр.чл.18 ал.1 НК и материалите по ДП са 

изпратени на РП – Крумовград по компетентност. На 25.08.2011г. е сключено 

споразумение за престъпление по чл.129 ал.1 НК и на същата дата е  

изпратено в РС – Крумовград. Наложено наказание ЛОС за срок от 1 (една) 

година, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 (три) 

години на основание чл.66 ал.1 НК. 

 

Проверени  ДП, по които е направено предложение за налагане на 

административно наказание - 78а 

 

Пр.пр.№ 388/2011г. /ДП 109/2011г./ наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП е образувано на 24.08.2011г.  срещу Е.А.Ю. за престъпление по 

чл.343в ал.2 вр.ал.1 НК. На 18.10.2011г. материалите но ДП са изпратени в 

РП – Крумовград. С постановление от 14.11.2011г. е постановено, че са 

налице предпоставките на чл.78а НК и предложено на РС – Крумовград да 
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освободи лицето от наказателна отговорност и му наложи административно 

наказание „Глоба”. С решение от 07.12.2011г. на РС – Крумовград е 

наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв. 

Пр.пр.№ 81/2011г. /ДП 31/2011г./ наблюдаващ прокурор Стефка 

Каменова. ДП е образувано на 11.03.2011г.  срещу Н.А.М. за престъпление по 

чл.182 ал.1 НК. Искано е своевременно удължаване срока разследване. На 

09.05.2011г. материалите но ДП са изпратени в РП – Крумовград. С 

постановление от 04.07.2011г. е постановено, че са налице предпоставките на 

чл.78а НК и предложено на РС – Крумовград да освободи лицето от 

наказателна отговорност и му наложи административно наказание „Глоба”. С 

решение от 02.08.2011г. на РС – Крумовград е наложено административно 

наказание „глоба” в размер на 1000лв. 

 Преобладаваща част от повдигнатите обвинения в РП- гр. Крумовград 

са предимно за извършени престъпления по чл. 343б и 343 в от НК 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

1. Прокурорите от РП - гр. Крумовград изготвят добре оформени и 

юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 

реквизити.  

2. Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената Заповед № 28/10.10.2007г. на районен прокурор Л. 

Бояджиев при РП - гр. Крумовград, в която подробно са описани групите 

преписки, прокурорите участващи в отделните групи и % натовареност 

на всеки прокурор в група. Със Заповед № 65/05.02.08г. е допълнена 

Заповед № 28/10.10.2007г. 

3. Спазват се предвидените в НПК срокове както по отношение на 

решаването на преписките, така и по отношение на разследването на 

досъдебните производства и действията на прокурора след 

приключването му.  

4. Прокурорите от РП- гр. Крумовград редовно указват препис от 

постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на 

жалбоподателите, лицата срещу които е образувана преписката/ДП/ и 

пред кой орган могат да бъдат обжалвани. 

5. Във всяка преписка, постановленията да спиране, прекратяване и за 

отказ от образуване на ДП са с приложена разписка от лицата, които са го 

получили, както и правото за обжалване на постановлението. 
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6. В постановленията, при които са описани иззети/приложени/ 

веществени доказателства,  прокурорите от РП- Крумовград редовно 

постановяват начина на разпореждането с тях.  

7.  При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в  

сила присъди се установи: 

- Влезлите в сила присъди и получени в РП – гр. Крумовград се описват   

редовно в дневника 

8. След получаване на информацията от съда, постановил влязлата в сила 

присъда, деловодството в РП – гр. Крумовград описва и изпраща влязлата 

в сила присъда за  изпълнение в предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

9.  При проверка на книгата за веществените доказателства се установи, 

че същата е стара, в нея не фигурират изискуемите от ПОДАПРБ  графи и 

няма имена и подписи на служителите, които приемат и съответно 

предават веществените доказателства. Прилагат се приемо –предавателни 

протоколи, в които подробно се описват веществените доказателства, 

имената на длъжностните лица –предал –приел и които полагат подписа 

си. 

10. ИВСС констатира,  че липсва образец на книга за веществените 

доказателства  съобразно изискванията ПОДАПРБ, предоставен от ВКП.  

 

ПРЕПОРЪКИ: 

     

1. Да не се допуска спиране на наказателно производство срещу 

известен извършител, без по него лицето да е обявено за ОДИ. Да се 

изискват от МВР и да се прилагат към делото документи за това, както и 

номера и датата на телеграмата, с която обвиняемите са обявени за ОДИ. 

2. По спрените досъдебни производства срещу известен извършител 

следва да се следи и занапред стриктно /включително чрез изпращане на 

напомнителни писма/ за провежданите мероприятия по издирване на 

лицата, обявени за ОДИ, като се изисква от органите на МВР да 

изпращат  в прокуратурата обратна информация за резултатите.  

3. Въпреки провежданите, както периодично, така и по конкретен повод 

работни срещи на прокурорите от РП-Крумовград по спорни казуси, 

необходимо е да бъде повишена правната подготовка на прокурорите 

относно прилагането както на материалния, така и на процесуалния  

закон чрез обучение в НИП – гр. София, като ИВСС има предвид         

Пр. пр. № 412/2010 г. по описа на РП Крумовград, ДП № 87/2010 г. по 

описа на РУП Крумовград. 
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     4. Да се  изготви нова книга за веществените доказателства, съобразена    

с изискванията  на новия  ПОДАПРБ,  в която да се попълват всички графи. 

 

 

За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до два месеца от получаване на акта. 

 

 

Приложения: 

 

1. Справки 5 броя;  

2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура  гр.Крумовград 

за 2009г.; 2010г., 2011г. 

4. Заповеди на административния ръководител – 3 бр. 

 

 

 

Копие от акта да се изпрати на: 

 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Крумовград  г-н Л. Бояджиев - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Кърджали - за сведение.  

3. Административния ръководител на Пловдивска апелативна 

прокуратура г-н Ив. Даскалов - за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България г-н Борис Велчев - за 

сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Анелия Мингова - за 

сведение. 

 

 

15.06.2012г.   ИНСПЕКТОР: 

     София                  /МОНИКА МАЛИНОВА/ 


