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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17,  тел.факс 989 48 66 

 

       

 

 

АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА 

НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. РАЗЛОГ 

  

В периода 17 - 21 май  2010 г. на основание заповед № 

188/12.05.2010 г. на Главния инспектор при ИВСС беше извършена  

проверка на  организацията на административната дейност в Районна 

прокуратура  гр. Разлог и проверка на организацията  по образуването и 

движението  на прокурорските преписки в Районна прокуратура гр. Разлог. 

Проверката   бе извършена  от  проверяващи - инспектор  -  Ясен Тодоров  

и експерти Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. 

 Проверката беше извършена на място – в сградата на  Районна 

прокуратура гр. Разлог, като 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. 

 За проверявания период /2009 г./ в прокуратурата са работили общо 5 

прокурори, при щат – 6 броя, като отсъствалите за повече от 1 месец са 

двама, а именно: Васил Чекански – административен ръководител и 

прокурорите Айше Джембазка, Мирослав Каназирев, Костадин 

Прешелков, Валентин Михов и Ружена Кондева – Елчинова. От 

03.11.2008г. прокурор Прешелков е командирован за срок от 6 месеца в ОП 

гр. Благоевград, като командировката му е продължена със заповед на АП 
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София, считано от 13.05.2009 година и е прекратена с нова заповед от 

12.02.2010 година. Прокурор Кондева – Елчинова е ползвала редовен 

платен годишен отпуск от 17.11.2008 година до 03.04.2009 г.  

 С протокол № 31/22.07.2009 г. ВСС е наложил на прокурор Валентин 

Михов дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от 

длъжност” на основание чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, който е освободен, 

считано от 28.07.2009 г. 

 В  момента на проверката има една незаета  щатна бройка за 

прокурор. Общият брой служители в РП Разлог е 8 души, а конкретно 

заетите длъжности са : административен секретар - 1 бр.; съдебен секретар 

-3 бр.; компютърен оператор с деловодни функции - 1 бр.; съдебен 

деловодител - 1 бр. ; призовкар - 1 бр. И домакин, той и шофьор на 

служебен автомобил – 1 бр. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

  Организационното и административно ръководство в Районна 

прокуратура гр. Разлог се осъществява от прокурор ВАСИЛ ЧЕКАНСКИ, 

който е административен ръководител от 2005 г. до момента. В момента на 

проверката той изпълнява функциите на административен ръководител – 

предстои избор на нов административен ръководител. 

РП Разлог се помещава в две сгради, които са на разстояние 100-150 

м. една от друга. В едната сграда се помещават деловодство, архив, 

компютърен специалист, зам. Районен прокурор А. Джембазка и прокурор 

К. Прешелков. В другата сграда се помещават кабинетите на районния 

прокурор  и още двама прокурори, както и  стаята на административния 

секретар. Извършен е ремонт на помещенията, ползвани от прокуратурата, 

подменени са част от мебелите в кабинетите.  

 В РП гр. Разлог електронната система за случаен подбор е въведена 

от 17.10.2007г. със Заповед № 55/17.10.2007г.на Районния прокурор на РП 

Разлог. В заповедта е определен процентът на участие на всеки от 

прокурорите по различните видове преписки, предвид натовареността, 

както и лицата, които работят с програмата. С допълнителни заповеди е 

променян процента на натовареност, както и е разпоредено да се 

разпределят на случаен принцип останалите нерешени преписки и 
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наблюдавани дела на прокурор Михов, след освобождаването му от 

длъжност. 

 Ползват се правно-информационните продукти  „Апис ”, „Lacorda”, 

„Сиела”, използва се деловодната програма на прокуратурата УИС, 

предоставена от Върховна касационна прокуратура. 

 Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно 

Правилника за организация на дейността на администрацията на 

прокуратурата на РБ, както и съгласно указания на ВКП .  

 По собствена преценка се водят: дневник на преписки и дела, по 

които са събрани данни за престъпления по чл. 253 от НК; книга за 

прекратените досъдебни производства; книга за прекратените от съда дела 

на основание чл. 288 от НПК и върнати, поради допуснати  съществени 

процесуални нарушения; книга за решените от съда наказателни 

производства; книга на постановените откази да бъде образувано 

наказателно производство на основание чл. 213 от НПК; книга за внесени 

искания за вземане мярка за неотклонение „ Задържане под стража”  и 

определения на съда по внесените искания; помощна книга за извършени 

проверки по Общия надзор за законност; разносна книга между двете 

сгради на Районна прокуратура Разлог; книги, по една за всеки прокурор за 

приемане и предаване на пощата между прокурор и съдебни секретари. 

Всички книги се водят на хартиен носител, а всички дневници, като 

дневника /входящ и изходящ/ за молби за правна помощ и Европейска 

заповед за арест се води и на магнитен носител. Част от водените по 

собствена преценка се водят на електронен носител, тъй като 

представляват електронни таблици. 

 През проверявания период  няма наложени от административния 

ръководител на основание чл. 311, т.1 от ЗСВ наказания, както и 

предложения за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 312, ал. 1, т.т. 

1 и 2 от ЗСВ или предложения за поощрения по чл. 312, ал.1, т.1 и 2 от 

ЗСВ.  

През 2009 година прокурори и служители са участвали в различни 

форми на обучение, като например: обучение за ефективна работа с УИС, 

преведено на два етапа; курс за повишаване на компютърна грамотност, 

преведен на два етапа; обучение във връзка с въвеждането на единен 
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счетоводен софтуер в ПРБ; обучителен семинар на тема Закон за ДДС; 

обучителен семинар на тема „ Основи на европейското право” . 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ПРЕПИСКИТЕ 

През  2009 г. в РП гр. Разлог са постъпили общо 1300 бр. преписки, 

от които 1176 броя са новообразувани и 124 броя са останали от 

предходни периоди. Решени общо през периода са 1156 преписки, от 

тях - откази да се образува досъдебно производство – 736 броя. От тези 

откази са обжалвани 40 бр. , потвърдените са 31 броя, а отменените са 9 

бр. Необжалваните откази са 696 броя. Образуваните досъдебни 

производства са 411 броя, като  9 бр. са изпратени по компетентност.  

Няма прекратени преписки с резолюция съгласно Указание И-

281/08.12.06 г. Няма преписки на специален надзор, а останалите 

нерешени преписки от  образуваните през 2009 г. са 140 бр. От тях  

нерешена в едномесечен срок е 1 преписка, нерешени в тримесечен срок 

с разрешение на административния ръководител са 127 бр., в 

тримесечен срок без разрешение няма нерешени преписки, нерешените 

в шестмесечен срок без разрешение са 3 преписки, а нерешени над 

шестмесечен срок са 9 преписки.  

От предходни години са останали нерешени 4 броя преписки, а 

именно: пр. пр. № 1518/10 г. по описа на РП Разлог, образувана на 

08.10.08 г. с наблюдаващ прокурор М. Каназирев. Преписката е 

връщана на няколко пъти за допълнителни проверки, поради 

несвоевременното и в пълнота изпълнение на указанията на прокурора 

от страна на водещия проверката инспектор. Приключила е, като е 

образувано досъдебно производство по чл. 311, ал.1 от НК на 

02.03.2010 година; пр. пр. № 1622/08 г. по описа на РП Разлог, 

образувана на 27.10.08 г. с наблюдаващ прокурор А. Джембазка. На 

14.04.09 г. преписката е решена с постановление за отказ, което е 

отменено с постановление на ОП Благоевград на 27.07.09 г. 

 преписката е изпратена за допълнителна проверка. Не е решена в 

края на проверявания период поради фактическа и правна сложност на 

случая; пр. пр. № 1905/08 г. по описа на  РП Разлог, образувана на 

15.02.08 г. с наблюдаващ прокурор М. Каназирев. Преписката е 
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връщана на няколко пъти за допълнителни проверки, поради 

несвоевременното и в пълнота изпълнение на указанията на прокурора 

от страна на водещия проверката инспектор. На 29.03.10 година е 

обединена с друга висяща преписка по същия казус с наблюдаващ 

прокурор А. Джембазка; пр. пр. № 1501/07 г. по описа на РП Разлог, 

образувана на 13.10.07 г. с наблюдаващ прокурор В. Чекански. 

Независимо от изпратените напомнителни писма и проведените 

множество телефонни разговори с водещия проверката инспектор, 

материалите не са докладвани в РП Разлог.  

ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДОСЪДЕБНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА  В  РАЙОННА  ПРОКУРАТУРА  ГР.  РАЗЛОГ 

НАБЛЮДАВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2009 г. общо – 

4954, новообразуваните са 650,  от които 16 броя бързи производства и  3 

броя незабавни производства. Общо приключените от наблюдаваните са  

4780 бр., като прекратените са 4181. 

ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни, бързи и незабавни производства от 

разследващ орган и решени от прокурор -  767 ДП, като 12 бързи ДП  и 

всички незабавни ДП са решени.  

НАБЛЮДАВАНИТЕ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК са 7 броя,   по 5 

досъдебни производства разследването е приключило в срока по чл. 357, 

ал. 1, т. 5 от НПК, а по 4 досъдебни производства е постановено 

разследването да се извърши по общия ред. 

НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА, по които 

разследването е приключило в срока по чл. 362, ал. 5 от НПК са 2 броя, а 

по едно незабавно производство е постановено разследването да се 

извърши по общия ред . 

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

изпратени на разследващ орган – 25 досъдебни производства, а ДП, по 

които прокурорът сам е извършил необходимите действия  са 31 броя. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства от прокурора през 

проверявания период са 288,  от които 269 са срещу неизвестен 

извършител и 19 броя са срещу известен извършител.. 
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ОБЩО ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2009 г. са   

65 броя, от тях 24 са срещу НИ и 41 са срещу ИИ. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства от прокурора, през 2009 

г. са общо  4181 бр., от тях – 101 бр. са водени срещу известен извършител, 

а  4080 бр. са срещу неизвестен извършител.Обжалвани пред съда са общо 

13 бр. и от тях са отменени 5 постановления за прекратяване на досъдебно 

производство. Няма обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 

постановления за прекратяване, а служебно е отменено едно 

постановление за прекратяване на наказателното производство. 4019 бр. от 

общо прекратените досъдебни производства са прекратени поради изтекла 

давност.   

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 181 

броя, уважените са  181 броя. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока 

на разследването до по-горестоящата прокуратура – 189 броя, уважените 

са 189 броя. 

Направени искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока 

на разследването до Главния прокурор на Р България – 26 броя, като 

всички са уважени. 

 През проверявания период е внесено  едно искане до съда за вземане 

на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 от НПК, 

което е уважено. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР 

 През 2009 година прокурорите в РП Разлог са внесли в съда общо 

314 прокурорски акта. От тях внесените обвинителни актове  са 198 броя, 

79 са предложенията за споразумение и 37 предложения за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. От 

внесените дела с обвинителни актове за допълнително разследване от съда 

са върнати общо 47 броя, от  които 21 броя са върнати с разпореждане на 

съда и 26 бр. са върнати с определение на съда. Общо от съда по 

обвинителен акт през 2009 г. са решени 269 дела, като по 182 бр. са 

постановени осъдителни присъди по общия ред и са постановени 23 броя 

оправдателни присъди по общия ред. От оправдателните  присъди са 
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протестирани 21 броя. Постановените осъдителни присъди по реда на 

глава ХХVІІ от НПК са 19 броя и по тях са подадени 3 протеста. По реда 

на глава ХХVІІ от НПК е постановена една оправдателна присъда, която е 

протестирана. В хода на съдебното следствие са  постигнати 68 броя 

споразумения. 

От внесените 79 броя предложения за споразумения са одобрени 76 

броя, а 3 броя са неодобрените предложения. 

От внесените 37 броя предложения за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание при условията на 

чл. 78а от НК, 28 са решени от съда – постановени са 21 осъдителни 

решения и 7 оправдателни решения. Няма прекратени производства по чл. 

375 и сл. от НПК 

През 2009 г. прокурорите от РП - гр. Разлог са участвали в 1120 

заседания по наказателни дела. 

През 2009 г. са приведени  в изпълнение 296 присъди, няма присъда 

неприведена в срок, няма отлагания на изпълнение на наказанието. 

Броят на гражданските дела с участие на прокурор е 9. През 

проверявания период няма предявени граждански искове от прокурор. 

 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 

 По време на проверката бяха проверени произволно избрани 

наблюдателни производства, обвинителни актове, постановления за 

прекратяване, постановления за спиране на наказателни производства, 

както и постановления за отказ за образуване на НП: 

Проверени  отменени откази 

Пр. пр. № 723/09 г. по описа на РП Разлог, ДП № 183/09 г. по описа на 

МВР Разлог- наблюдаващ прокурор Джембазка. С постановление от 

21.01.2010 г. е прекратено досъдебното производство за престъпление по 

чл. 323, ал.1 от НК. С определение от 17.02.2010 г. районен съд Разлог по 

ЧНД № 117/10 г. отменя постановлението и връща делото за изпълнение 

на задължителните указания на съда. По протест в Благоевградски 

окръжен съд е образувано ЧНД № 127/10 г. и с определение от 31.03.10 г. 
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е потвърдено определението на РС Разлог. С постановление от 

15.04.2010 г. Елка Атанасова – окръжен прокурор на ОП Благоевград 

отвежда прокурор Джембазка и изпраща делото за определяне на 

наблюдаващ прокурор. В момента на проверката делото се наблюдава от 

прокурор Прешелков; пр. пр. № 453/08 г. по описа на РП Разлог с 

наблюдаващ прокурор Костадин Прешелков. Обединени са две преписки с 

№№ 453 и 454. С постановление от 19.06.08 г. е постановен отказ да се 

образува досъдебно производство. По сигнал на районния прокуроре 

извършена проверка от БлОП и с постановление от 13.03.09 г. е отменено 

постановлението за отказ, указано е обединяване на преписки №№ 453 и 

1750/08 г. и образуване на досъдебно производство. С постановление от 

19.03.2009 г. са обединени двете преписки и е образувано ДП № 108/09 г. 

по описа на МВР Разлог. Постигнато е споразумение, което е одобрено 

от РС Разлог на 15.06.09 г.; пр. пр. № 1355/09 г.  по описа на РП Разлог с 

наблюдаващ прокурор Ружена Кондева – Елчинова. С постановление от 

10.09.09 г. е възложена предварителна проверка и с постановление от 

18.11.09 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство. По 

жалба БлОП с постановление от 17.12.09 г. потвърждава 

постановлението за отказ и оставя без уважение жалбата. По жалба , 

АП София с постановление от 05.02.10 г. отменя постановлението на ОП 

Благоевград и указва да се образува ДП. С постановление от 01.03.10 г. е 

образувано  ДП , искано и получено удължаване на срока своевременно; пр. 

пр. № 1645/09 г.  по описа на РП Разлог с наблюдаващ прокурор Ружена 

Кондева – Елчинова. С постановление от 12.11.09 г. е постановен отказ 

да се образува досъдебно производство. По жалба БлОП с постановление 

от 14.12.09 г. отменя постановлението за отказ и връща за изпълнение на 

дадени указания и допълнителна проверка. След извършена проверка с 

постановление от 05.10.2010 г. е образувано ДП срещу неизвестен 

извършител; пр. пр. № 1903/08 г.  по описа на РП Разлог с наблюдаващ 

прокурор Айше Джембазка. С постановление от 06.02.09 г. е постановен 

отказ да се образува досъдебно производство. По жалба БлОП с 

постановление от 12.03.09 г. отменя постановлението за отказ и връща 

за изпълнение на дадени указания и допълнителна проверка. По сигнал от 

15.05.2009 г., подаден от прокурор Джембазка с постановление от 

27.05.2009 г. АП София изпраща преписката по компетентност на РП 

София; пр. пр. № 583808 г.  по описа на РП Разлог с наблюдаващ прокурор 

Валентин Михов. С постановление от 17.04.09 г. е постановен отказ да се 
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образува досъдебно производство. По жалба БлОП с постановление от 

12.05.09 г. отменя постановлението за отказ и връща за изпълнение на 

дадени указания и допълнителна проверка. С постановление от 15.06.09 г. 

е възложена допълнителна проверка, а с постановление от 14.08.09 г. 

прокурор Васил Чекански постановява нов отказ. По жалби са се 

произнесли БлОП, АП София и ВКП и всички са потвърдили 

постановленията на по-долустоящата прокуратура. 

Във всички  постановления изрично е посочена възможността за 

обжалване по реда на чл. 213 от НПК и задължението да се съобщи на 

заинтересованите лица. Има данни за съобщаването. 

Проверени постановления за спиране на наказателното 

производство срещу известен извършител 

Пр. пр. № 1279/03 г. по описа на РП Разлог, ДП /сл.д. № 83/03 г./по 

описа на ТСлО Разлог – прокурор Чекански. С  постановление от 12.01.06 

г. производството е спряно поради отсъствие на извършителя, който не е 

привлечен като обвиняем. Постановено е да се извършат всички законови 

действия за установяване местопребиваването му. Производството е 

възобновено на 28.03.07 г. и отново е спряно на 31.10.08 г. По делото има 

данни за обявяване за ОДИ и е посочен № на телеграмата; пр. пр. № 

1386/01 г. по описа на РП Разлог, ДП  № 331/01 г.по описа на РПУ Разлог – 

прокурор Чекански. С  постановление от 31.05.07 г. производството е 

спряно поради отсъствие на извършителя. Постановено е да се извършат 

всички законови действия за установяване местопребиваването му.  На 

31.10.08 г. е изискана справка за обявяване за ОДИ  и на 10.11.08 г. е 

получен отговор за обявяване за ОДИ с  посочен № на телеграмата; пр. 

пр. № 2023/06 г. по описа на РП Разлог, ДП  № 529/06 г. по описа на РПУ 

Банско – прокурор Чекански. С  постановление от 31.10.08 г. 

производството е спряно поради отсъствие на извършителя.  Изискана е 

справка за обявяване за ОДИ  и на 24.11.08 г. е получен отговор за 

обявяване за ОДИ с  посочен № на телеграмата; пр. пр. № 581/09 г. по 

описа на РП Разлог, ДП  № 153/09  г. по описа на РПУ Разлог – прокурор 

Кондева - Елчинова. С  постановление от 27.11.09 г. производството е 

спряно поради отсъствие на извършителя и свидетел очевидец.  Изискана 

е справка за обявяване за ОДИ  и на 29.02.10 г. е получен отговор за 

обявяване за ОДИ с  посочен № на телеграмата; пр. пр. № 1573/07 г. по 

описа на РП Разлог, ДП  № 255/07 г. по описа на РПУ Банско – прокурор 
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Чекански. С  постановление от 25.06.09 г. производството е спряно 

поради отсъствие на извършителя. Постановено е да се извършат всички 

законови действия за установяване местопребиваването му.  На 27.10.09 

г. е изискана справка за обявяване за ОДИ  и е получен отговор за 

обявяване за ОДИ с  посочен № на телеграмата от 18.06.09 г.; пр. пр. № 

325/08 г. по описа на РП Разлог, ДП  № 136/08 г. по описа на РПУ Разлог – 

прокурор Чекански. С  постановление от 06.04.09 г. производството е 

спряно поради отсъствие на извършителя. Постановено е да се извършат 

всички законови действия за установяване местопребиваването му.  На 

27.10.09 г. е изискана справка за обявяване за ОДИ  и е получен отговор за 

обявяване за ОДИ с  посочен № на телеграмата от 13.03.09 г.; пр. пр. № 

1252/08 г. по описа на РП Разлог, ДП  № 473/08 г. по описа на РПУ Банско 

– прокурор Чекански. С  постановление от 16.04.09 г. производството е 

спряно за издирване на извършителя – чужд гражданин. Поискана е 

правна помощ за връчване постановлението за спиране на пострадалия – 

също чужд гражданин. Получена е обратна информация за извършено 

връчване.  

Понякога липсват данни, че издирваното лице е обявено за ОДИ, 

но при изискване на справка от органите на МВР в кратък срок са 

изпращани отговори, от които е видно, че лицата са обявени, като се 

посочва № и дата на телеграмата. 

Проверени върнати от съда дела с внесени обвинителни актове, 

споразумения и предложения по чл. 78а от НК   

Пр. пр. № 1445/07 г. по описа на РП Разлог, ДП № 377/07 г. по описа 

на РПУ Разлог – наблюдаващ прокурор Прешелков. Материалите са 

постъпили в РП Разлог на 09.06.08 г. с мнение за съд. ОА  е внесен в съда 

на 17.07.08 г. и е образувано НОХД № 563/08 г. по описа на РС Разлог. С 

разпореждане от 18.08.08 г. съдът прекратява производството и връща 

делото на прокуратурата поради нарушени права на защита на 

обвиняемия и несъответствие между обстоятелствена част и 

диспозитив. Нов ОА е внесен на 30.09.08 г. и е образувано НОХД № 769/08 

г. по описа на РС Разлог. С ново разпореждане от 13.10.08 г. съдът 

прекратява наказателното производство и връща делото на 

прокуратурата поради неизпълнение в цялост на дадените указания. С 

постановление от 29.10.08 г. е възложено допълнително разследване. Нов 

ОА е внесен в съда на 22.05.09 г. от прокурор Джембазка. Образувано е 
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НОХД № 421/09 г. по описа на РС Разлог. С разпореждане от 29.05.09 г. 

съдът отново връща делото на прокуратурата като приема, че са 

изпълнени всички указания, освен едно.  Нов ОА е внесен на 14.07.09 г. и е 

образувано НОХД № 605/09 г. и в с.з.  на 27.01.10 г. съдът отново 

прекратява производството и връща делото на прокуратурата. 

Последният ОА е внесен на 04.03.10 година и е образувано НОХД № 199/10 

г.; пр. пр. № 1008/09 г. по описа на РП Разлог, ДП № 285/09 г. по описа на 

РУ МВР Разлог –прокурор Кондева - Елчинова. ОА  е внесен в съда на 

22.10.09 г. и е образувано НОХД по описа на РС Разлог. С разпореждане 

от 05.11.09 г. съдът прекратява производството и връща делото на 

прокуратурата поради нарушени права на защита на обвиняемия, 

несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив и неясно и 

непълно обвинение. С постановление от 16.11.09 г. делото е изпратено на 

МВР Разлог за изпълнение на указанията. С постановление от 22.12.09 г. 

делото е спряно поради неустановяване на един от обвиняемите,/ обявен 

за ОДИ с посочени № и дата на телеграмата/. На 06.01.2010 

производството по делото е възобновено, а на 22.02.10 година е 

прекратено; пр. пр. № 518/09 г. по описа на РП Разлог, ДП № 100/09 г. по 

описа на РУ МВР Разлог – прокурор Чекански. ОА  е внесен в съда на 

05.10.09 г. и е образувано НОХД  № 774/09 г. по описа на РС Разлог. С 

разпореждане от 09.10.09 г. съдът прекратява производството и връща 

делото на прокуратурата поради това, че липсват елементи от 

фактическия състав – не е описана дата на извършване на деянието. Нов 

ОА е внесен на 16.11.09 г. и е образувано НОХД № 897/09 г. по описа на РС 

Разлог. С ново разпореждане съдът прекратява наказателното 

производство и връща делото на прокуратурата поради неизпълнение  на 

дадените указания. Поредният ОА е внесен в съда на 22.12.09 г. и е 

образувано НОХД № 12/10 г. по описа на РС Разлог. Делото е насрочено за 

16.02.10 г. и е отложено за 19.05.10 г.; пр. пр. № 347/07 г. по описа на РП 

Разлог, ДП № 60/07 г. по описа на РУ МВР Разлог – прокурор Джембазка. 

С постановление от 02.07.08 г. е внесено предложение за освобождаване 

от наказателна отговорност и е образувано АНД № 553/08 г. по описа на 

РС Разлог. Постановено е решение по чл. 78а от НК. По жалба се е 

произнесъл Благоевградски окръжен съд на 10.10.08 г., който отменя 

решението на РС Разлог и връща делото на прокуратурата. С 

постановление от 04.03.09 г. е внесено предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и е образувано АНД  по описа на РС Разлог.  С 
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разпореждане от 06.03.09 г. съдът прекратява производството и връща 

делото на прокуратурата тъй като в предложението не са нанесени 

указаните корекции. На 30.03.09 г. е внесен ОА и е образувано НОХД № 

270/09 г.. В с.з. на 13.06.09 г. съдът прекратява производството и връща 

делото на прокуратурата поради несъответствие между 

обстоятелствена част и диспозитив. Нов ОА е внесен на 14.07.09 г. и е 

образувано НОХД № 602/09 г. по описа на РС Разлог. Делото е отлагано 2 

пъти през м.м. октомври и ноември 2009 г. В с.з. на 16.03.10 година е 

прекратено поради изтекла абсолютна давност. ; пр. пр. № 377/08 г. по 

описа на РП Разлог, ДП № 341/07 г. по описа на РУ МВР Банско– прокурор 

Каназирев. ОА  е внесен в съда на 29.04.09 г. и е образувано НОХД  № 

362/09 г. по описа на РС Разлог. С разпореждане от 12.05.09 г. съдът 

прекратява производството и връща делото на прокуратурата за 

отстраняване на допуснати процесуални нарушения. С постановление от 

16.06.09 г. прокурор Каназирев спира производството и постановява 

обвиняемият да се обяви за ОДИ. Поради установен контакт с 

обвиняемия с постановление от 18.11.09 г. делото е възобновено и 

постъпва в РП Разлог на 04.02.10 г. С постановление от 04.03.10 година 

производството е прекратено, против прекратяването е постъпила 

жалба и в момента на проверката делото се намира в РС Разлог за 

произнасяне по жалбата; пр. пр. № 666/08 г. по описа на РП Разлог, ДП № 

118/09 г. по описа на РУ МВР Банско– прокурор Кондева – Елчинова. На 

09.12.09 г. е РС Разлог е внесено споразумение и е образувано НОХД № 

969/09 г. по описа на съда. С протоколно определение от 15.12.09 г. съдът 

не е възприел правната квалификация на престъпното деяние, прекратил 

е производството и е върнал делото с указание за изготвяне на ново 

обвинение. Новото споразумение е внесено на 19.01.20 г. и е образувано 

НОХД № 50/10 г. С определение от 22.01.10 година съдът е одобрил 

споразумението; пр. пр. № 120/09 г. по описа на РП Разлог, ДП № 22/09 г. 

– прокурор Каназирев. На 25.05.09 г. е РС Разлог е внесено споразумение и 

е образувано НОХД № 409/09 г. по описа на съда. С протоколно 

определение от 17.06.09 г. съдът не е одобрил споразумението поради 

липса на изрично съгласие на обвиняемия,  прекратил е производството и 

е върнал делото на прокуратурата. На 22.06.09 г. е внесен ОА и е 

образувано НОХД № 497/09 г. На 08.10.09 г. е изготвено ново 

споразумение и съдът го е одобрил на същата дата. 
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От описаните дела е видно, че продължава практиката да не се 

прецизират актовете на прокуратурата и че не се изпълняват 

стриктно и в пълнота указанията на съда, довели до прекратяване на 

наказателното производство и връщането им няколкократно. 

ИЗВОДИ: 

 Като цяло натовареността на прокурорите в РП Разлог не е голяма. 

През проверявания период няма дела с голям обществен интерес.  

 През 2009 година всички прокурори са участвали с еднаква 

натовареност при прекратяването на огромния брой спрени дела, по 

които е изтекла абсолютна давност. 

  Не са отстранени изцяло пропуските при спазването на предвидените 

в НПК срокове по отношение на решаване на преписките и по 

отношение на разследването на досъдебните производства.  

 Не винаги в наблюдателните преписки се прилагат актовете, които са 

обжалвани пред по-горестоящата прокуратура, както и копия от 

постановленията, с които се е произнесла тя. 

 Макар и съществено подобрена, срочността при произнасяне на 

прокурорите съгласно правомощията им по чл. 242 от НПК, все още 

не е  на необходимото ниво, като напр. прокурор  Джембазка е 

забавила произнасяне по 8 преписки над 45 дневен срок, районният 

прокурор Чекански - по  21 преписки, прокурор Кондева – Елчинова – 

по 10 преписки, а прокурор Каназирев  - по 7 преписки. Прави 

впечатление, че забавените произнасяния са основно през първото 

полугодие на 2009 година.  

 И през 2009 година е значителен броят на  върнатите от съда с 

разпореждания и определения  прокурорски актове, като броят им в 

процентно съотношение спрямо внесените прокурорски актове е 

20.25%. Причините са нарушения, допуснати в досъдебната фаза – 

непредявяване на материалите по делото на пострадалия,  допуснати 

технически грешки при посочване на обвинението, пропуски относно 

точно посочване на времето на деянието и др. 

 Отделно от това голям брой производства са върнати поради 

допуснати нарушения и грешки при изготвяне на обвинителните 

актове – противоречия между обстоятелствена част и диспозитив, 

неопределеност на пострадалия, неопределеност на предмета на 

престъплението,  липса на яснота в обвинителния акт относно начина 

на извършване на деянието, датата на извършване на деянието и др. 

 Похвални са положените от районния прокурор Чекански усилия за 

анализиране на причините, довели до тези резултати и набелязване на 

конкретни мерки за отстраняване на допуснатите пропуски и 

слабости. 
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 През 2009 година е изпълнена Заповед № ЛС-2403/15.06.07г. на 

Главния прокурор на Р България и са прекратени спрените 

наказателни производства, по които са изтекли давностните срокове – 

техният брой е 4019, като по този начин са изпълнени изцяло и 

препоръките, дадени от Инспектората към ВСС с Акт по Заповед №  

235/17.12.2008 г. 

 Районният прокурор Чекански продължава да работи при висок 

процент на натовареност, но значително е подобрил организацията на 

административната дейност на РП Разлог, в изпълнение на 

препоръките, дадени му при предишните проверки. 

 Преодолени са пропуските, констатирани при предишните проверки, 

при спиране на производства поради неустановяване на извършител 

или единствен свидетел да липсват данни за обявяване на издирваното 

лице за общодържавно издирване. 

 Изпълнени са препоръките за провеждане на съвещания със съдиите, с 

оглед утвърждаване на графици, даващи възможност на  

наблюдаващия прокурор, изготвил обвинителния акт да се явява в 

заседанията в съдебната фаза на процеса. Вече са изключения 

случаите, при които прокурори се явяват по дела, по които, 

обвинителните актове са изготвени от друг техен колега. 

 В РП Разлог не се води книга за веществените доказателства. 

Приемането и предаването им се извършва с писма, без протоколи. В 

по-голямата част от случаите, ВД остават в полицията и при внасяне 

на обвинителен акт, съдът ги изисква от там също с писма. В една от 

сградите има обособено помещение за съхранение на веществените 

доказателства. В момента на проверката се установи, че в 

прокуратурата е изпратен новия образец от книга за ВД, съобразен с 

изискванията на ПОДАПРБ, който обаче не се попълва.  

 

ПРЕПОРЪКИ: 

1. При възлагане на предварителни  и  допълнителни проверки следва 

винаги да се дават конкретни указания на извършващите проверката и да 

се изисква стриктно и в пълнота изпълнение на тези указания. 

 

2. С оглед констатираните положителни промени, вследствие на 

проведените съвещания със съдиите,  следва и занапред да продължат 

усилията за уеднаквяване на практиката и значително намаляване на броя 

на прекратените и върнати за доразследване дела. 
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   3.  В най-кратък срок да започне попълването на новия образец на 

книгата за веществени доказателства, като редовно се попълват всички 

графи в нея с изискуемите данни, съгласно изискванията на ПОДАПРБ. 

     

 За изпълнението на препоръките Инспекторатът към ВСС да бъде 

писмено уведомен в срок до 2 месеца от връчването на акта.  

 Приложения: 

1. Справки 5 броя;  

2.Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Разлог през 

2009 г.; 

3. Заповеди за въвеждане на принципа на случайния подбор и извадки 

от протоколи за разпределение; 

4. Заповед  № 94/07.08.09 г. за работата с веществените доказателства; 

5. Заповед № 144/07.12.09 г. за подобряване организацията на работата 

по върнатите от съда прокурорски актове и постановените 

оправдателни присъди; 

6. 2 броя заповеди от м.м. февруари и март 2010 година за 

утвърждаване график на участие на прокурорите в съдебни заседания 

по наказателните дела. 

 

Копие от акта да се изпрати на: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Разлог – г-н Васил Чекански за сведение и изпълнение на препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. 

Благоевград  - г-жа Елка Атанасова за сведение. 

3. Административния ръководител на Софийска апелативна 

прокуратура  - г-н Вичо Вичев за сведение. 

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

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

сведение. 

 

 

                                          

           

      Инспектор:    

        /Ясен Тодоров/   

       


