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В периода 24 септември – 29 септември  2012г. на основание заповед № 

ПП-01-64/19.09.2012г. на Главния инспектор при ИВСС и съгласно 

годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на 

дейността на Районна прокуратура гр. Ивайловград. Проверката бе 

извършена от  проверяващи - инспектор Моника Малинова  и експерти Сия 

Иванчова  и Димитрина Долапчиева  на 28  септември 2012 година.  

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

Ивайловград, където в 2 /две/ стаи на втория етаж се помещава РП – гр. 

Ивайловград. 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.  

На малка стая на партерния етаж на сградата се помещава 

деловодството на прокуратурата, в което работят три деловодителки. 

Независимо от това трите стаи са недостатъчни за работа както на 

прокурорите, така и на служителите.  

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

31.12.2009 г., 2010г. и  2011 година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

2010г.  и 2011г. 

 

Щатната осигуреност на РП – Ивайловград е от трима прокурори. През 

проверявания период в РП - гр. Ивайловград са работили общо двама 

прокурори, а именно – Д. Чорбаджиев - административен ръководител – 

районен прокурор и прокурор Н. Моралиева. Брой на отсъствали 

прокурори за повече от един месец – един прокурор, който е 

командирован в ОП- Хасково, РП- Харманли и РП- Димитровград. 

Незаети щатни бройки за прокурор – няма. 

 В Районна прокуратура Ивайловград през отчетния период са работили 

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

компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции – 1бр., деловодител - 

регистратура – 1 бр.  

В РП - гр. Ивайловград се водят 34 книги /дневници, регистри, 

азбучници/.  От тях водени на основание: 
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1. Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата в РБ – 15 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, разносна книга, книга за веществените 

доказателства, касова книга. 

 

2. по указание на ВКП – 19 бр.   

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 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 за защита на свидетелите  

 

3. по собствена преценка 

- книга за прекратените досъдебни производства 

- книга за възобновените досъдебни производства. 

- книга за обжалвани преписки и досъдебни производства. 

- книга на върнатите дела от съда 

- книга за приложени разпоредбите на чл. 183 ал.3 от НК, чл. 218б ал.1 
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от НК и чл.323 ал.3 от НК 

- книга за регистриране на входящата поща 

-регистър за даваната информация по преписки 

- книга за направените справки в НБД „Население” 

-книга за изпратените досъдебни производства по компетентност 

От тях :  

- водени на хартиен носител - Всички гореизброени дневници, регистри 

и книги се водят на хартиен носител 

- водени на електронен носител - регистър на спрените досъдебни 

производства срещу известен и неизвестен извършител, регистър на 

възобновените досъдебни производства 

 

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

компютрите си инсталирани версии на правно-информационните системи  

„Апис” и „Сиела”.  

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. Ивайловград е издадена заповед на районен 

прокурор Н. Моралиева при РП - гр. Ивайловград, в която преписките и 

делата, постъпващи първоначално в РП- Ивайловград да се разпределят по 

компютърната програма на ВСС за „случайния принцип”. Последната 

заповед №11/09.04.2012г.отменя предходните заповеди на РП- Ивайловград, 

касаеща организацията  на разпределение на делата и преписките, като се 

прилага 100 % натовареност на всеки от прокурорите. 

 Текстообработката на документи се извършва на програмните продукти 

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

 Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в Районна 

прокуратура гр. Ивайловград  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 ГП, като данните в електронните таблици се 

попълват и изпращат на ОП – Хасково  за обобщаване. 
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Преписките и делата за разпределяне в РП – Ивайловград са 

категоризирани в десет  групи. 

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. продължават да 

се наблюдават и изготвят  анализи за върнатите досъдебни производства от 

съда, постановените оправдателни присъди, като 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 организация за работа по 

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

чл.480 от НПК. След всеки отчетен период се провеждат съвещания, на които 

се разглеждат постигнатите резултати и проблеми .  

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. 

         На основание чл. 140 от ЗСВ и чл.84 ал.1 от „Правилник за 

организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на РБ”  

//ПОДАПРБ /е назначена комисия, която всяка година да проверява налице ли 

са всички веществени доказателства /ВД/ ,правилно ли се съхраняват, има ли 

ВД по отношение на които не е направено разпореждане на прокурора или 

разпореждането не изпълнено.  

      На основание чл.84 ал.2 от ПОДАПРБ комисията е следвало да изготвя и 

Протокол за проверката, който да  се съхранява в деловодството към книгата 

за ВД.  

Заповеди и разпореждания   на административния ръководител по 

организация на дейността на прокуратурата: 

          - по указание на Главния прокурор – 12  броя /13 броя за 2011г./ 

          - по собствена преценка –  30 броя/27 броя за 2011г./ 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 

В Районна прокуратура-Ивайловград през 2010г. са образувани 7/седем/ 

проверки по надзора за законност, като проверките са в различни области - 

социални грижи, общинска собственост /общинска администрация/, 

строителен надзор, опазване на околната среда, растителна защита, 
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управление на отпадъците, изпълнение на наказанието „пробация”. 

По време на проверките е проверено доколко са спазвани изискванията 

на Закона за изпълнение на наказанията, Закона за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Кодекса на труда, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за защита на 

растенията, Закона за защита на потребителите, Закона за общинската 

собственост, Закона за управление на отпадъците и Закон за устройство на 

територията, Закона за общинската собственост, Наредбата за възлагане на 

малки обществени поръчки и Закона за обществените поръчки. 

 Използвани са различни способи за проверка, 2 проверки са 

възлагателни, 4 лични проверки и 1 проверка, при която са изискани 

документи. Способите са избирани според характера на проверката и са 

показали добра ефективност. При проверките не са установени сериозни 

нарушения и не са установени данни за нарушения. 

През  2011 година в Районна прокуратура - Ивайловград са образувани 

2/две/ преписки по НЗЗОИПГ. И двете преписки са решени, като и по двете 

са извършени проверки по реда на чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ с общ брой 

проверени 38 административни акта. 

Първата проверка е била извършена в изпълнение на писмо № 64/2011 

г. на ВКП и писмо с № НДП-44/2011 г. на ОП-Хасково, касаещи надзора за 

законност, упражняван от прокурорите при настаняване на задължително и 

принудително лечение на психично болни лица и надзора върху местата за 

лечение за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

При проверката е установено следното: В Районна прокуратура – 

Ивайловград не е определян специализиран прокурор, който да работи по 

настаняване на задължително лечение на психично болни лица съгласно 

Закона за здравето. 

За периода на извършената проверка не са образувани преписки по 

Закона за здравето. 

Образувана е една преписка по чл. 89 „а” от НК /вх. № 158/2010 г./, по 

която е внесено предложение от Районния прокурор на Районна прокуратура 

– Ивайловград до Районен съд – Ивайловград за принудителна медицинска 

мярка по реда на чл. 89 „а” от НК по отношение на лицето Д. Н. Н. от 

гр.Ивайловград. Лицето е извършило обществено опасно деяние в състояние 

на невменяемост. Извършена е съдебно-психиатрична експертиза от ОДПЗС-

ЕООД гр.Хасково. Районен съд Ивайловград с разпореждане № 73/22.11.2010 

г. насрочва за разглеждане НЧД № 79/2010 г. С Определение № 66/25.11.2010 

г. Районен съд Ивайловград е постановил принудителна медицинска мярка 
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спрямо лицето Д.Н. Н. от гр.Ивайловград, като го е предал на баща му Н.Д.Н. 

от гр.Ивайловград, който е поел задължението за лекуването на Д. Н. под 

наблюдение на психо-неврологически диспансер – ОДПЗС ЕООД – Хасково 

за срок от 6 месеца.. Определение № 66/2010 г. на Районен съд Ивайловград 

не е обжалвано и протестирано. 

Слез изтичането на шест месечния срок по наложената принудителна 

медицинска мярка по НЧД № 79/2010 г. , РС-Ивайловград е прекратил 

принудителното лечение.  

За периода не е постановявано принудително лечение наред с 

наказанието за престъпление спрямо лица, които страдат от алкохолизъм и 

наркомания. 

Втората проверка е извършена в изпълнение на писмо с И  20 / 2010 г. – 

ІІ от 27.05.2010 г. на ВАП и писмо № НДП 94/2010 г. от 12.05.2011 г. на ОП-

Хасково с указания за актуална информация към 31.03.2011 г. , Ви 

предоставяме информация от извършена проверка за законност по спазването 

на Закона за общинската собственост, регламентиращи разпореждането с 

имоти – общинска собственост и по-конкретно продажбите, замените и 

възмездното и безвъзмездното учредяване на право на строеж върху имоти – 

частна общинска собственост за периода 27.09.2010 г до 31.03.2011 г. 

Проверката е извършена по способа на чл. 145 ал.1 т. 1 от ЗСВ. 

Наредбата по чл. 8 ал.2 от ЗОС за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество е приета с Решение № 1/31.01.2005 г., 

като  през проверявания период е изменена с три Решения на Общински съвет 

Ивайловград, с последно изменение – Решение № 130/23.12.2010 г. на 

Общински съвет – Ивайловград. Съставена е съгласно изискванията на чл. 15 

от Закона за нормативните актове и разпоредбите на ЗОС.  

Установено е било, че през ревизирания период, от 27.09.2010 г до 

31.03.2011 г. са извършени пет броя разпоредителни сделки с частна 

общинска собственост, от които три сделки по чл.35, ал.1 от ЗОС, една сделка 

по чл.35, ал.3 от ЗОС и една сделка съгласно чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС. 

Не е учредявано право на строеж върху имоти ЧОС. 

Не са извършвани замени ЧОС. 

Проверен е бил Регистъра за разпоредителните сделки с имоти 

общинска собственост, съставен съгласно изискванията по чл.41, ал.4 от ЗОС, 

заповедни книги, входящи и изходящи дневници и пр. 
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През 2010 година прокурори и съдебни служители от РП – Ивайловград 

не са участвали  в никакви  форми на обучение.  

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2011г. в които са участвали прокурори и 

съдебни служители – Д. Чорбаджиев – Административен ръководител, 

Районен прокурор на РП Ивайловград от 18.11.2011г. – обучение на тема „ 

Практическо приложение на разпоредбите на Инструкцията за провеждане на 

предварителни проверки”, „Разследване на престъпления срещу 

интелектуалната собственост” , „Разследване на дела за трафик на хора” с 

лектор Розалин Трендафилов; Невена Моралиева – прокурор в РП – 

Ивайловград обучение от 25.11.2011г. – обучение на тема „Престъпления, 

свързани със здравеопазването” „Екипен принцип на работа в екипи от 

прокурори и разследващи органи”, „Особености при разследването на дела за 

престъпления, извършени от непълнолетни”, „Разследване на престъпления, 

свързани с нарушаване на граничния режим по вътрешнодържавните 

граници”, П.Д.Г. – адм. секретар в РП – Ивайловград -25.10. - 26.10.2011г. – 

обучителен семинар с лекции: „Бюджетът на ПРБ за 2011г.”; „Текущо 

счетоводно отчитане в Прокуратурата на РБългария”; „Дейности във връзка с 

човешките ресурси в ПРБ”; „Прилагане на СФУК в ПРБ”  и от 24.11. – 

25.11.2011г. – семинар на тема „Въведение в работата на администрацията на 

прокуратурата” . 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

 

През 2010г. в Районна прокуратура  - гр. Ивайловград общият брой на 

преписките е бил 141, като броят на новообразуваните преписки е бил 135 

броя, а образувани от предходни периоди – 6 броя. От тях през 2010г. са 

решени 121 броя, като районният прокурор Д. Чорбаджиев - 44бр., прокурор 

Н. Моралиева – 77 броя. Откази за образуване на досъдебно производство 

/ДП/ - 83 броя. От тези откази 9 броя преписки са обжалвани, потвърдени са 7 

броя, а 2 броя – отменени. 

 Образувани досъдебни производства – общо 32, като Д.Чорбаджиев – 

16бр., а  Н.Моралиева – 16бр. 

 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 - 6бр., като от тях  прокурор Д.Чорбаджиев – 4бр., а прокурор    
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Н.Моралиева – 2бр. 

 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 – 48. 

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

ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./.- 48 броя. 

 Няма преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2010г. са общо 126 бр,  като от тях – новообразувани ДП- 56, новообразувани 

бързи производства - 9 бр., новообразувани незабавни производства – 0 бр.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

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

110 бр., от тях: новообразувани ДП през 2010г.- 40 бр., новообразувани бързи 

производства през 2010г. – 9 бр., новообразувани незабавни производства – 0 

бр. 

Останали нерешени към края на 2010 г. са четири 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 – 9 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 – 0 броя. 
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СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2010 г. са общо 25 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  19 броя, спрени срещу 

известен извършител – 6 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2010г. са   52 бр., 

като от възобновените – 2 бр. са срещу неизвестен извършител, и 2 бр. – 

възобновени срещу известен извършител. Останалине 49 броя са възобновени 

и прекратени по давност. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2010г. са общо 65 

бр., от тях – 9 бр. са водени срещу известен извършител, а 56 бр. са срещу 

неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са общо 1 бр. и 1 бр. са 

отменени. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури постановления за 

прекратяване – 0 бр.. Няма служебно отменени постановления за 

прекратяване на ДП. От прекратените НП, прекратени поради изтекъл 

давностен срок са 49 бр. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

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

броя, уважени – 19 бр.,  0 броя – неуважени. 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 – 8 броя, всички уважени . 

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

чл. 72, ал.1 – няма. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

През 2010г. РП гр. Ивайловград е внесла в съда 14 броя обвинителни 

актове. 13 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 1 

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  15 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 7 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 – 

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

- 8 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 3 броя споразумения.  

През 2010г. са внесени 3 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени - 3 броя. Броят на 

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

През 2010г. от РП - гр. Ивайловград 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 2 броя. Върнати от съда предложения – 

няма. 

През проверявания период прокурорите от РП- гр. Ивайловград са 

участвали в 37 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с 

участие на прокурор – 7 броя. 

През 2010г. са приведени  в изпълнение 22 присъди и определения за 

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

неприведени присъди в срок – няма.  

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

Беше проверено движението на 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. 

 

На случаен  принцип бяха проверени потвърдените постановления 

от ОП- Хасково на обжалвани постановления на РП- Ивайловград за 

отказ от образуване на ДП. 

Пр.пр. №500/09г. по описа на РП-Ивайловград, образувана на 

03.12.2009г. по жалба на А.Г.Д. в която твърди за извършено престъпление 

срещу него по чл. 148 от НК. С постановление от 18.12.2009г. прокурор Н. 

Моралиева постановява отказ от образуване на ДП. Указано е копие от акта 

на прокуратурата да се изпрати на жалбоподателя, който е обжалвал 

постановлението пред ОП- гр. Хасково.  
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С постановление то 27.09.2010г. Ан. Попов – прокурор при ОП- 

Хасково потвърждава постановлението на РП- Ивайловград. 

Пр.пр. №466/10г. по описа на РП-Ивайловград, образувана на 

29.09.2009г. по жалба на А.Г.Д. Наблюдаващ прокурор Д. Чорбаджиев. С 

постановление от 30.09.2010г. – районен прокурор Д. Чорбаджиев 

постановява отказ от образуване на ДП и отказ от възлагане на проверка. 

Указано е копие от акта на прокуратурата да се изпрати на жалбоподателя, 

който е обжалвал постановлението пред ОП- гр. Хасково.  

С постановление то 28.10.2010г. Ел. Катранджиева – зам. окр.прокурор 

при ОП- Хасково потвърждава постановлението на РП- Ивайловград. 

Жалбоподателят е обжалвал постановлението на ОП- Хасково пред АП- гр. 

Пловдив. 

С постановление от 25.11.2010г. прокурор Яс. Шигарминова от АП-

Пловдив отменя постановлението на ОП-Хасково, съответно на РП- 

Ивайловград с дадени указания, както и преписката да се вземе под 

наблюдение на РП-Хасково, с оглед правилата за местна подсъдност, като 

бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на 

постановлението. 

Пр.пр. №466/10г. по описа на РП-Ивайловград, образувана на 

18.05.2010г. по жалба на А.Хр.Ап. Наблюдаващ прокурор Н. Моралиева. С 

постановление от 13.07.2010г. прокурор Н. Моралиева постановява отказ от 

образуване на ДП. Указано е копие от акта на прокуратурата да се изпрати на 

жалбоподателя, който е обжалвал постановлението пред ОП- гр. Хасково, 

която е потвърдила постановлението на РП- Ивайловград, обжалвано пред 

АП-Пловдив. АП-Пловдив потвърждава постановлението за отказ от 

образуване на ДП на ОП-Хасково, съответно на РП-Ивайловград 

 

Проверени още : Пр.пр. №227/10г. по описа на РП-Ивайловград, ЗМ 

№56/19.05.2010г. по описа на РУП Ивайловград. Наблюдаващ прокурор Н. 

Моралиева. ОП- гр. Хасково, е потвърдила постановлението на РП- 

Ивайловград. 

Пр.пр. №201/10г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ 

прокурор Д. Чорбаджиев, постановил отказ от образуване на ДП. ОП- гр. 

Хасково, е отменила постановлението на РП- Ивайловград. Прокурор 

Д.Чорбаджиев сезира АП-Пловдив за проверка законността на 

постановлението на ОП-Хасково. АП-Хасково отменя постановлението на 

ОП-Хасково и указва да бъде извършена допълнителна проверка. След 
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извършването на допълнителната проверка следванов отказ от образуване на 

ДП. 

Пр.пр. №169/10г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ 

прокурор Д. Чорбаджиев, постановил отказ от образуване на ДП. ОП- гр. 

Хасково, е потвърдила постановлението на РП- Ивайловград. 

 

Пр.пр. №415/10г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ 

прокурор Н. Моралиева. ОП- гр. Хасково, прокурор Н.Николов е потвърдил 

постановлението на РП- Ивайловград. С постановление от 01.02.2011г. 

прокурор С.Генова  е потвърдила постановлението на ОП-Хасково по пр.пр. 

№2259/10г. на ОП-Хасково и съответно пр.пр. №415/10г. по описа на РП-

Ивайловград. 

Пр.пр. №657/10г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ 

прокурор Н. Моралиева. След извършена проверка прокурор Н. Моралиева 

постановява отказ от образуване на ДП. ОП- гр. Хасково, с постановление от 

28.02.2011г. прокурор Р.Трендафилов е потвърдил постановлението на РП- 

Ивайловград.  

 

На случаен  принцип проверени прекратените ДП  - 2010г./ИИ/ 

Пр.пр.№ 234/2005г. по описа н аРП-Ивайловград, /ДП №34/2005г. по 

описа на РУП – Ивайловград/. Наблюдаващ прокурор Невена Моралиева. 

ДП е образувано с постановление от 09.09.2005г. срещу А.Г.Ч. за 

престъпление по чл.316 вр.чл.311 ал.1 НК, за това, че на 28.03.2005г. в 

гр.Ивайловград, за това, че на 28.03.2005г. съзнателно се ползавал от 

документ с невярно съдържание  - удостоверение за наследници. С 

постановление от 30.11.2005г. е спряно на основание чл.239 ал.1 т.1 

НПК(отм.). А.Г.Ч. е обявен за ОДИ. През периода  в който ДП е било 

спряно са изпращани редовно писма до РУП – Ивайловград, с които е искана 

информация относно издирването и установянето на лицето А.Г.Ч. С 

постановление от 09.08.2011г. досъдебното производство е възобновено, 

лицето било установено от органите на МВР.  ДП прекратено с 

постановление от 02.09.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 

НПК /деянието е несъставомерно от субективна страна/. 

Пр.пр.№ 211/2010г. по описа на РП- Ивайловград, /ДП № 55/2010г. по 

описа на РУП-Ивайловград/ Наблюдаващ прокурор Димитър Чорбаджиев. 

ДП е образувано с постановление на 22.06.2010г. срещу С.Г.Х. за 
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престъпление по чл.183 ал.1 НК. ДП прекратено с постановление от 

03.11.2010г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 НПК. 

 

Проверени на случаен принцип прекратени ДП приключили с ОА 

Пр.пр.№ 173/2010г. /ДП № 46/2010г. по описа на РУП – 

Ивайловград/, НОХД 98/2011г. и НОХД 47/2010г. по описа на РС – 

Ивайловград. Наблюдаващ прокурор Димитър Чорбаджиев.  ДП образувано 

на 17.04.2010г. срещу Д.В.Д. за престъпление по чл.129 ал.2 вр.ал.1 НК. 

Изготвен следствено – календарен план. Своевременно е искан и 

продължаван срока за разследването на основание чл.234 ал.3 НПК. ДП 

приключено в срок. Изготвен и внесен ОА срещу Д.В.Д. за престъпление по 

чл.129 ал.2 вр.ал.1 НК. С присъда от 28.11.2010г. по НОХД № 47/2010г. по 

описа на РС – Ивайловград подсъдимият Д.В.Д. е признат за виновен, 

нъложено му е наказание ЛОС 2 години и 6 месеца, което на основание чл.66 

ал.1 НК е отложено за 3 години. С решение № 56/16.05.2011г. ХОС е отменил 

присъда и е върнал делото на РП – Ивайловград за отстраняване на 

допуснатите процесуални нарушения, а именно непълнота на ОА – не са 

конкретизирани фактическите обстоятелства за вида на нанесените телесни 

увреждания на пострадалия. С постановление от 01.06.2011г. ДП е върнато на 

РУП – Ивайловград с конкретни указания. ДП е върнато в РП – Ивайловград 

на 24.06.2011г. На 27.06.2011г. е изготвен и внесен ОА срещу Д.В.Д. за 

престъпление по чл.129 ал.2 вр.ал.1 НК. С Разпореждане № 48/01.07.2011г. на 

съдия – докладчик при РС – Ивайловград е прекратено производстово и 

делото е върнато на РП – Ивайловград за отстраняване на допуснатите 

процесуални нарушения. На 05.08.2011г. е изготвен и внесен нов ОА срещу 

Д.В.Д за престъпление по чл.129 ал.2 вр.ал.1 НК. С присъда от 13.06.2012г. 

по НОХД № 98/2011г. по описа на РС – Ивайловград подсъдимият е признат 

за виновен и му е наложено ЛОС 3 години, като на основание чл.66 НК 

изтърпяването е отложено за срок от 3 години. Постъпила е въззивна жалба 

от защитата на посъдимия, няма произнасяне на ХОС до момента на 

извършване на проверката. 

 

Проверени на случаен принцип спрени ДП срещу ИИ 

Пр.пр. №354/07г. по описа на РП-Ивайловград, ДП №108/2007г. по 

описа на РУП-Ивайловград за извършено престъпление по чл. 183, ал.4, вр. 

ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор Димитър Чорбаджиев.  Образувано на 

08.10.2007г. срещу Ел.Г.Ар. Спирано и възобновявано неколкократно, 

последното постановление за спиране е от 10.05.2012г. на основание чл. 199 и 
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чл. 244, ал.1, т.3 от НК- пострадалият е напуснал пределите на страната в 

посока Гърция и е без данни за точен адрес. Указано е водещият 

разследването да поиска обявяването на свидетеля Р.Ат.Тутов за ОДИ 

категория „Установяване на адрес” но това не е било изпълнено. На 

10.05.2012г. Р.Ат.Т. е бил обявен за ОДИ категория „Установяване на адрес”. 

 

Проверени на случаен принцип ДП, по които е направено предложение за 

налагане на административно наказание - 78а 

Пр. пр. №  151/2010 г. по описа на РП Ивайловград, ДП №  39/2010 

г. по описа на РУП Ивайловград, наблюдаващ прокурор Невена 

Моралиева 

Досъдебното производство е започнало на основание чл. 212, ал. 3 от 

НПК за престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 3, т. а, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, 

извършено на 07.04.2010 г. срещу неизвестен извършител. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Искано е и е получено 

удължаване на срока за разследване. С постановление от 12.10.2010 година на 

прокурор Моралиева е внесено предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност  и налагане на административно наказание на 

извършителя. Образувано е АНД № 63/2010 г. по описа на РС Ивайловград и 

с решение от 22.11.2010 г. на обвиняемия е наложено  наказание ГЛОБА в 

размер на 800 лв. и лишаване от правоуправление за срок от осем месеца. 

Пр. пр. №  51/2010 г. по описа на РП Ивайловград, ДП №  9/2010 г. 

по описа на РУП Ивайловград, наблюдаващ прокурор Невена 

Моралиева 

Досъдебното производство е образувано на 23.03.2010 г., за 

престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено на 26.11.2009 г. срещу 

известен извършител. На 25.05.2010 година материалите по делото са 

постъпили в РП - Ивайловград с мнение за съд за извършено престъпление по 

чл. 311, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С постановление от 23.06.2010 година на 

прокурор Моралиева е внесено предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност  и налагане на административно наказание на 

извършителя. Образувано е АНД № 38/2010 г. по описа на РС Ивайловград и 

с решение от 16.07.2010 г. на обвиняемата е наложено  наказание ГЛОБА в 

размер на 500 лв.  
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Проверени на случаен принцип ДП, приключили със споразумение  - 

2010г. 

Пр. пр. №  27/2010 г. по описа на РП Ивайловград, ДП №  5/2010 г. 

по описа на РУП Ивайловград, наблюдаващ прокурор Невена 

Моралиева 

Досъдебното производство е започнало на основание чл. 212, ал.3 от 

НПК за престъпление по чл. 339 от НК, извършено в периода на 2009 г. 

срещу известен извършител. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. На 26.03.2010 г. материалите по делото постъпват в прокуратурата 

с мнение за съд. 

На 23.04.2010 г. е сключено споразумение между наблюдаващия 

прокурор и адвоката на обвиняемия, като за престъплението по чл. 339, ал. 1 

от НК страните се споразумяват за налагане на наказание от шест месеца 

лишаване от свобода с прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за 

изпитателен срок от три години. 

Образувано е НОХД № 29/2010 г. по описа на РС Ивайловград и с 

определение от 29.04.2010 г. споразумението е одобрено. 

Пр. пр. №  560/2010 г. по описа на РП Ивайловград, БП №  122/2010 

г. по описа на РУП Ивайловград, наблюдаващ прокурор Невена 

Моралиева 

Производството е започнало на основание 356, ал. 3 от НПК  като 

БЪРЗО за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено на 14.11.2010 г. 

срещу известен извършител, гражданин на  Република Гърция. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 23.11.2010 г. е сключено 

споразумение между наблюдаващия прокурор и адвоката на обвиняемия, като 

страните се споразумяват за налагане на наказание от три месеца лишаване от 

свобода с прилагане на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен 

срок от три години, както и лишаване от правоуправление на МПС за срок от 

четири месеца. 

Образувано е НОХД № 86/2010 г. по описа на РС Ивайловград и с 

определение от 30.11.2010 г. споразумението е одобрено. 

Пр. пр. №  457/2009 г. по описа на РП Ивайловград, ДП №  1/2010 г. 

по описа на РУП Ивайловград, наблюдаващ прокурор Невена 

Моралиева 

Производството е образувано на 25.11.2009г., за престъпление по чл. 

279, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, извършено на 19.10.2009 г. срещу двама 

извършители. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. По 
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досъдебното производство са привлечени трима обвиняеми и на 22. 01.2010 г. 

материалите по делото са постъпили в прокуратурата с мнение за съд, като на 

22.02.2010 г. е сключено споразумение между наблюдаващия прокурор и 

адвоката на обвиняемите, като страните се споразумяват за налагане на 

наказание  и за тримата   - ПРОБАЦИЯ от шест месеца и ГЛОБА  в размер на 

100 лв.  

Образувано е НОХД № 6/2010 г. по описа на РС Ивайловград , делото е 

отлагано и. споразумението е одобрено за двама от обвиняемите на 

24.03.2010, а за третия – на 21.04.2010 г. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През 2011г. в Районна прокуратура  - гр. Ивайловград общият брой на 

преписките е бил 187, като броят на новообразуваните преписки е бил 164 

броя, а образувани от предходни периоди – 23 броя. От тях през 2011г. са 

решени 185 броя, като районният прокурор Д. Чорбаджиев - 100бр., прокурор 

Н. Моралиева – 85 броя. Откази за образуване на досъдебно производство - 

100 броя. От тези откази 8 броя преписки са обжалвани, потвърдени са 7 

броя, а 1 брой– отменен. 

 Образувани досъдебни производства – общо 34, като Д.Чорбаджиев – 

16бр., а Н.Моралиева – 18бр. 

 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 - 35бр., като от тях  прокурор Д.Чорбаджиев – 17бр., а прокурор    

Н.Моралиева – 18бр. 

 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 

главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 

продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 

89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата. – Общо – 8 бр. 

 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 – 55 броя. 

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

ал.3, т.2 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./.- 55 броя. 

 Няма преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 

проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

2011г. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства през 

2011г. са общо 119 бр,  като от тях – новообразувани ДП- 55, новообразувани 

бързи производства - 20 бр., новообразувани незабавни производства – 0 бр.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове - 96 

бр., от тях: новообразувани ДП през 2011г.- 36 бр., новообразувани бързи 

производства през 2011г. – 20 бр., новообразувани незабавни производства – 

0 бр. 

Останали нерешени към края на 2011 г. са 7 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 – 20 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 – 0 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2011 г. са общо 25 броя. 

От тях спрени срещу неизвестен извършител -  28 броя, спрени срещу 

известен извършител – 5 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са   27 бр., 

като от възобновените – 19 бр. са срещу неизвестен извършител, и 8 бр. – 

възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2011г. са общо 40 

бр., като от тях – 9 бр. са водени срещу известен извършител, а 31 бр. са 

срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда 0 бр. Обжалвани пред 
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по-горестоящи прокуратури постановления за прекратяване – 0 бр.. Няма 

служебно отменени постановления за прекратяване на ДП. От прекратените 

НП, прекратени поради изтекъл давностен срок са 17 бр. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 32 

броя, уважени – 32 бр.,  0 броя – неуважени. Направени искания от 

наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на съответната прокуратура – 17 броя, 

уважени – 17 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния ръководител на 

по-горестоящата прокуратура – 9 броя, всички уважени . 

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

чл. 72, ал.1 – няма. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

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

27 броя. 25 от тях са по досъдебни производства образувани през годината, а 

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

внесени обвинителни актове – 1 бр., като с определение на съда няма 

върнати, а с разпореждане – 1 бр..  

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  28 

броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 28 броя, от тях 

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

През 2011 година е нямало допуснати оправдателни присъди и 

оправдани лица по повдигнати обвинения в Районна прокуратура – 

Ивайловград.  

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

- 2 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 1 брой споразумения.  

През 2011г. са внесени 12 броя споразумения за решаване на делото в 

досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени - 12 броя. Броят на 

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

През 2011г. от РП - гр. Ивайловград няма внесени 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.  
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През проверявания период прокурорите от РП- гр. Ивайловград са 

участвали в 39 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските дела с 

участие на прокурор – 8 броя. 

През 2010г. са приведени  в изпълнение 24 присъди и определения за 

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

неприведени присъди в срок – 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 

От проверените в книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди 

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

на органа по изпълнението им на същият ден или най – късно на 

следващия. 

Архивът на РП- Ивайловград се съхранява в помещение, извън 

сградата на прокуратурата, собственост на община Ивайловград. 

Проверката установи, че в РП – Ивайловград не се води специален 

дневник, в който да се завеждат всички протоколи, с които се 

приобщават веществени доказателства към следствените дела 

(протоколи за оглед на местопроизшествие, за претърсване, обиск и 

изземване, за доброволно предаване), като им се дава пореден номер, 

съгласно разпоредбата на чл.95 от Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на ПРБ  /ПОДАПРБ/. 

Установи се също, че в РП – Ивайловград не се води регистрационен 

дневник на веществените доказателства, който се съхранява от 

завеждащия склада служител, съгласно разпоредбата на чл.96 ал.2 от 

ПОДАПРБ. 

При проверката се установи, че има книга за веществените 

доказателства, която не съобразена с ПОДАПРБ, а и реално в РП - 

Ивайловград не се съхраняват веществени доказателства. Същите се 

съхраняват в РУП - Ивайловград и не се прилагат към досъдебното 

производство, дори когато делото се изпраща в прокуратурата с мнение 

за предаване на съд на обвиняемия.  

В случая, веществените доказателства фактически не се внасят от 

прокуратурата в съда, ведно с внасяне на делото за разглеждане, което от 

своя страна е неизпълнение на разпоредбата чл. 246, ал.4 от НПК, 

относно задължителните приложения към обвинителния акт.  
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Съгласно чл.103, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ, когато веществените 

доказателства се предават на експертиза, връщат се на собственика, 

предоставят се на друга институция или се унищожават, се съставя 

протокол съдържанието, на който е подробно описан в ПОДАПРБ, и 

който се прилага в отделна книга за съхранение на протоколите. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 

В хода на проверката беше проверено движението на прокурорските 

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 на случаен принцип потвърдени постановления от ОП- 

Хасково на обжалвани постановления на РП- Ивайловград за отказ от 

образуване на ДП 

 

Пр.пр. №518/11г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ 

прокурор Д. Чорбаджиев, постановил отказ от образуване на ДП. ОП- гр. 

Хасково, е потвърдила постановлението на РП- Ивайловград. 

Пр.пр. №281/11г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ 

прокурор Д. Чорбаджиев, постановил отказ от образуване на ДП. ОП- гр. 

Хасково, е потвърдила постановлението на РП- Ивайловград. 

Пр.пр. №27/11г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ 

прокурор Д. Чорбаджиев, постановил отказ от образуване на ДП. ОП- гр. 

Хасково, е потвърдила постановлението на РП- Ивайловград. 

Пр.пр. №29/11г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ 

прокурор Д. Чорбаджиев, постановил отказ от образуване на ДП. ОП- гр. 

Хасково, прокурор Р.Трендафилов е потвърдил постановлението на РП- 

Ивайловград. 

Пр.пр. №5/11г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ прокурор 

Д. Чорбаджиев, след извършена проверка е постановил отказ от образуване 

на ДП. ОП- гр. Хасково, прокурор Р.Трендафилов е потвърдил 

постановлението на РП- Ивайловград. 
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Пр.пр. №4/11г. по описа на РП-Ивайловград. Наблюдаващ прокурор 

Д. Чорбаджиев, постановил отказ от образуване на ДП. ОП- гр. Хасково, 

прокурор Р.Трендафилов е потвърдил постановлението на РП- Ивайловград 

 

Проверени на случаен принцип прекратени ДП - 2011г.: 

Пр.пр.№ 666/2011г. /ДП № 146/2011г. по описа на РУП – 

Ивайловград/. Наблюдаващ прокурор Невена Моралиева. ДП е образувано 

на основание чл.212 ал.2 НПК на 20.12.2011г. от инспектор при РУП – 

Ивайловград  за престъпление по чл.127 ал.1 НК срещу НИ. ДП прекратено с 

постановление от 22.12.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 

НПК. 

Пр.пр.№ 614/2011г. по описа на РП- Ивайловград,  /ДП №129/2011г. 

по описа на РУП – Ивайловград/. Наблюдаващ прокурор Димитър 

Чорбаджиев. ДП е образувано на основание чл.212 ал.2 НПК на 23.11.2011г. 

от инспектор при РУП – Ивайловград за престъпление по чл.354а ал.3 НК. 

ДП прекратено с постановление от 09.12.2011г. на основание чл.243 ал.1 т.1 

вр.чл.24 ал.1 т.1 НПК. 

 

Проверени на случаен принцип спрени ДП срещу ИИ 

Пр.пр. №651/11г. по описа на РП-Ивайловград, ДП №143/2011г. по 

описа на РУП-Ивайловград за извършено престъпление по чл. 316, вр. 

чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор Невена Моралиева.  

Образувано с постановление от 15.12.2011г. срещу Ил.В.Ил. С постановление 

от 21.02.2012г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, 

ал.1, т. 1 , вр. чл. 25, т.2 от НПК. От проверка се е установило, че лицето от 4 

години не живее на територията на с. Н..., установило се е от получена 

справка, че е напуснал територията на страната на 08.12.2011г. 

Лицето е било обявено за ОДИ с телеграма  №4395/08.02.2012г./указано 

е РУП – Ивайловград да докладва периодично – на 3 месеца за резултатите от 

издирването-няма данни да е докладвано от 14.02.2012г. 

 

Проверени на случаен принцип ДП, приключили със споразумение  - 

2011г. 

Пр. пр. №  661/2011 г. по описа на РП Ивайловград, БП №  144/2011 

г. по описа на РУП Ивайловград, наблюдаващ прокурор Невена 

Моралиева 
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Производството е започнало на основание чл. 356, ал.3 от НПК  като 

БЪРЗО за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено на 15.12.2011 г. 

срещу известен извършител. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 

прокурор. На 22.12.2011 г. е сключено споразумение между наблюдаващия 

прокурор и адвоката на обвиняемия, като. страните се споразумяват за 

налагане на наказание ПРОБАЦИЯ. Образувано е НОХД № 130/2011 г. по 

описа на РС Ивайловград и с определение от 28.12.2011 г. споразумението е 

одобрено. 

Пр. пр. №  625/2011 г. по описа на РП Ивайловград, БП №  10/2011 

г. по описа на РУП Ивайловград, наблюдаващ прокурор Невена 

Моралиева 

Производството е започнало на основание чл. 356, ал.3 от НПК  като 

БЪРЗО за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено на 30.11.2011 г. 

срещу известен извършител, гражданин на Република Гърция. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 07.12.2011 г. е сключено 

споразумение между наблюдаващия прокурор и адвоката на обвиняемия, като 

страните се споразумяват за налагане на наказание ПРОБАЦИЯ И 

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ. Образувано е НОХД № 120/2011 г. 

по описа на РС Ивайловград и с определение от 08.12.2011 г. споразумението 

е одобрено. 

Пр. пр. №  519/2011 г. по описа на РП Ивайловград, БП №  111/2011 

г. по описа на РУП Ивайловград, наблюдаващ прокурор Димитър 

Чорбаджиев. 

Производството е започнало на основание чл. 356, ал.3 от НПК  като 

БЪРЗО за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, извършено на 30.11.2011 г. 

срещу известен извършител, гражданин на Република Гърция. Приложен е 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. На 07.12.2011 г. е сключено 

споразумение между наблюдаващия прокурор и адвоката на обвиняемия, като 

страните се споразумяват за налагане на наказание ПРОБАЦИЯ И 

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ. Образувано е НОХД № 120/2011 г. 

по описа на РС Ивайловград и с определение от 08.12.2011 г. споразумението 

е одобрено. 

 

Проверени още: 

ДП № 118/2011, пр. пр. 500/2011 г. – чл. 279, ал. 1 от НК;  ДП № 

86/2011, пр. пр. № 391/2011 г. – чл. 339, ал. 1; БП № 92/2011 г., пр. пр. № 

413/2011 г. – чл. 343б, ал. 1 – лишаване от свобода условно и лишаване от 

правоуправление ; БП № 111/2011 г., пр. пр. № 519/2011 г. – чл. 343б, ал. 1 – 
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лишаване от свобода условно и лишаване от правоуправление ; БП № 

135/2011 г., пр. пр. № 625/2011 г. – чл. 343б, ал. 1 – лишаване от свобода 

условно и лишаване от правоуправление; БП № 17/2011 г., пр. пр. № 89/2011 

г. – чл. 343б, ал. 1 – лишаване от свобода условно и лишаване от 

правоуправление; ДП № 45/2011 г., пр. пр. № 150/2011 г. – чл. 343б, ал. 1 – 

лишаване от свобода условно и лишаване от правоуправление – граждани на 

Република Гърция; БП № 120/2011 г., пр. пр. № 560/2011 г. – чл. 343б, ал. 1 – 

пробация и лишаване от правоуправление; ДП № 82/2011 г., пр. пр. № 

348/2011 г. – чл. 343б, ал. 1 – пробация и лишаване от правоуправление; БП 

№ 102/2011 г., пр. пр. № 479/2011 г. – чл. 343б, ал. 1 – пробация и лишаване 

от правоуправление; БП № 6/2011 г., пр. пр. № 42/2011 г. – чл. 343б, ал. 1 – 

пробация и лишаване от правоуправление;  правилно се сочи основанието за 

започване на бързо производство.   

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

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

юридически аргументирани актове, които съдържат всички изискуеми 

реквизити.  

2. Преписките и делата се разпределят равномерно между прокурорите  

съобразно издадената заповед на районен прокурор Д. Чорбаджиев при 

РП - гр. Ивайловград, в която подробно са описани групите преписки, 

прокурорите участващи в отделните групи и % натовареност на всеки 

прокурор в група.  

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. Ивайловград 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. При всички образувани преписки, в кориците на делото е приложен 

протокола от случайното разпределение на преписката. 

6. Наблюдателните преписки са подредени по хронологичен ред. 

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

сила присъди се установи: 



 25 

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

описват   редовно в дневника 

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

присъда, деловодството в РП – гр. Ивайловград описва и изпраща 

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

НПК срок. 

9. Проверката установи, че в РП – Ивайловград не се води специален 

дневник, в който да се завеждат всички протоколи, с които се приобщават 

веществени доказателства към следствените дела (протоколи за оглед на 

местопроизшествие, за претърсване, обиск и изземване, за доброволно 

предаване), като им се дава пореден номер, съгласно разпоредбата на 

чл.95 от ПОДАПРБ. 

Установи се също, че в РП – Ивайловград не се води регистрационен 

дневник на веществените доказателства, който се съхранява от 

завеждащия склада служител, съгласно разпоредбата на чл.96 ал.2 от 

ПОДАПРБ. 

В случая, веществените доказателства фактически не се внасят от 

прокуратурата в съда, ведно с внасяне на делото за разглеждане, което от 

своя страна е неизпълнение на разпоредбата чл. 246, ал.4 от НПК, 

относно задължителните приложения към обвинителния акт.  

Съгласно чл.103, чл.106 и чл.107 ПОДАПРБ, когато веществените 

доказателства се предават на експертиза, връщат се на собственика, 

предоставят се на друга институция или се унищожават, се съставя 

протокол съдържанието, на който е подробно описан в ПОДАПРБ, и 

който се прилага в отделна книга за съхранение на протоколите, която не 

се води в РП - Ивайловград. 

10. ИВСС констатира,  че липсва образец на специален дневник, в който да се 

завеждат всички протоколи, с които се приобщават веществени 

доказателства към следствените дела, съгласно чл.95 от ПОДАПРБ и 

регистрационен дневник на веществените доказателства, който се 

съхранява от завеждащия склада служител, съгласно чл.96 ал.2 от 

ПОДАПРБ,  предоставени 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 
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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. Наблюдаващите прокурори при изпълнение на задължението им  по 

чл.219 ал.1 и ал.2 НПК, от разследващите органи да се изисква да 

предоставят копие на постановлението за привличане на обвиняем в 

деловодствата на прокуратурите. Постановлението да се въвежда 

незабавно в УИС, заедно с данните за обвиняемия, след което да се 

прилага към наблюдателната преписка, съгласно чл.11 от Инструкция за 

поддръжка и използване на електронния регистър на лица с 

неприключени наказателни производства на Главния прокурор на 

Република България /качена на ведомствения сайт на ПРБ на 

10.02.2010г./. 

     4. Да се  изготвят  специален дневник, в който да се завеждат всички 

протоколи, с които се приобщават веществени доказателства към 

следствените дела, съгласно чл.95 от ПОДАПРБ, регистрационен 

дневник на веществените доказателства, който се съхранява от 

завеждащия склада служител, съгласно чл.96 ал.2 от ПОДАПРБ и книга 

за съхранение на протоколите, с дата и име на лицето,  длъжността му, както и 

от кого и на кого са предадени. 

 5. Съхранението на веществените доказателства да бъде съгласно изискванията на  

чл. 110 и чл. 111 от НПК - в сградата на РП- Ивайловград,  като се спазва начина на 

съхранението в зависимост от вида на веществените доказателства,  начина на 

предоставянето, пакетирането им и с поставен етикет на веществените 

доказателства,  начина на проверка на веществените доказателства периодично, т.е 

всички изисквания, посочени в раздел VI, чл. 95 и следващите от Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на ПРБ. 

 

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, за 2010г. и 5 броя за 2011г.;  
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2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура  гр.Ивайловград 

за 2009г.; 2010г., 2011г. 

4. Заповеди на административния ръководител – 2 бр. 

 

Копие от акта, без приложенията, да се изпрати на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Ивайловград  г-н Д. Чорбаджиев - за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Хасково г-н Ив.Ванчев - за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура - 

Пловдив  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 Соня Найденова- за 

сведение. 

 

 

17.10.2012г.         ИНСПЕКТОР: 

     София                  /МОНИКА МАЛИНОВА/ 


