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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 

      ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА   КЪМ  ВСС  НА    

ПЛОВДИВСКИ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 

 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.ПЕЩЕРА 

 

извършена в  периода от 18.11.09г.  до 20.11.09г. 

 

 

Основание на проверката – на основание чл.54 ЗСВ, Годишната 

програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 304/11.11.2009 г. 

на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията на образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и 

анализ на годишния - отчетен доклад за 2008г. на Районна прокуратура - 

Пещера, изискване и предоставяне от РП - Пещера на 4 бр. справки, относно: 

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

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

организацията на образуването и движението на досъдебните, бързи и 

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

/справка № 4/. Справките включват данни за 2008г. и първото шестмесечие на 
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2009г., както и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за 

същия период. 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

1. Щатна осигуреност. 

 

Дейността на РП – Пещера е предвидено по щат да се осъществява от 3 

прокурори. През 2008г., до месец април дейността се е осъществявала от 3 

прокурори, а след тази дата от 2 прокурори. Няма незаети щатни бройки за 

прокурори. Прокурорите в РП – Пещера се подпомагат от 5 броя съдебни 

служители. Няма незаети щатни длъжности за служители. 

 

2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят добре и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  

 

Книги, водени  по собствена преценка: 

- Книга за внесени предложения по чл.78а от НК; 

- Книга за споразумения по чл.384 от НПК / в с.з/; 

- Регистър за ДП, по които на дееца е прилагано правилото на чл.183, 

ал.3 от НК, чл.323, ал.4 от НК, чл.218б, ал.2 от НК; 

- Книга за ДП по чл.354а от НК; 

- Книга за движение  и за резултат на обжалвани преписки и ДП; 

- Книга за прекратени ДП; 

- Книга за спрени ДП; 

- Книга за възобновени производства; 

- Книга за получени или изпратени по компетентност, преобразувани, 

или обединени ДП; За проведени разпити пред съдия по чл.220 и 

чл.222 от НПК; За постановено връщане на веществено 

доказателство; За наложена забрана за напускане на страната; 

Искане за банкова тайна; Предложение по чл.304 от НПК; За 

зъдържане до 72 часа; За превеждане на обвиняем по ЗИН; За 

принудително довеждане; За ОДИ. 
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- Книга за ДП по заповед № 2403/2007г. на Главния прокурор на 

РБългария за спрени ДП, застрашени от покриване с давност. 

- Книга за внесени в районен съд искови молби по чл.537, ал.3 от 

ГПК. 

- Регистър за съдебни заседания с участие на прокурор. 

 

Всички описани по- горе се водят на хартиен носител.  

  

Аналитична дейност на прокуратурата /годишни отчети, 

шестмесечни отчети, съвещания , анализи и др./. Тази дейност в РП – Пещера 

е съобразена с  указанията и изискванията на ВКП, като в определените 

срокове се изготвят:  

- Годишни  и шестмесечни отчети; 

 - Тримесечни справки; 

- Ежемесечни справки; 

- Ежеседмични справки; 

           Допълнително се изготвят и други справки, изисквани от по- 

горестоящи прокуратури, които следва да се изпратят в определен срок. 

           Всяка справка, в зависимост от вида,  се класира в отделна папка. 

 За 2008г. в РП – Пещера са проведени пет общи събрания на магистрати 

и служители, в изпълнение на указания / заповеди/ на АП – Пловдив и ОП – 

Пазарджик, с разгледани конкретни теми, респективно анализи. Проведени са 

и четири общи събрания на магистратите в РП – Пещера, в изпълнение на 

Заповед № 2179/2007г. на ГП на РБ, с разгледани анализи на върнати от съда 

дела за доразследване. 

 Ежемесечно се провеждат работни съвещания с участие на разследващи 

полицаи и полицейски служители от РУ МВР – гр. Пещера, на които се 

обсъждат въпроси за бързина, срочност и качество при провеждане на 

разследването. Административният ръководител дава становище по чл.144, 

ал.3 от ЗСВ за работата на разследващите полицаи в РУ МВР – гр. Пещера. 

  

          Със заповед № 73/22.12.2008г. на Районния прокурор на РП – Пещера е 

разпоредено от 01.01.2009г. да се започне работа с Унифицираната 

информационна система на Прокуратурата на РБългария / УИС/. 
Определен е компютърен оператор с деловодни функции и негов заместник, 

съдебен деловодител, които да въвеждат всички данни за движението на 

преписките и делата, както и да прикрепват всички прокурорски актове 

постановени по тях.  

          В по-голямата си част информацията в РП-Пещера е  въведена  в 

системата. 
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3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

В РП – Пещера се води книга за веществените доказателства от 

административния секретар.  

Със заповед № 9 /05.02.2008г. на административния ръководител на РП 

– Пещера е назначена комисия, която ежегодно да проверява веществените 

доказателства. С посочената заповед са вменени задължения на комисията 

съгласно ПОДАПРБ. Видно от протокол № 13/20.11.2008г. на комисията, 

извършила проверка за правилно съхранение на веществени доказателства, в 

РП – Пещера се спазват всички нормативни разпоредби, указания и 

разпореждания на административния ръководител  във връзка с дейността по 

съхранение на веществените доказателства. 

Със заповед № 65/30.09.2009г. на административния ръководител на РП 

– Пещера дейността по описване, съхранение и предаване на веществените 

доказателства е съобразена с новите изисквания на ПОДАПРБ /Д.в.бр. 

66/18.08.09г./. Определен е служител, който да отговаря за веществените 

доказателства. На съдебния служител са му връчени срещу подпис 

указанията за водене и съхранение на веществените доказателства от Раздел 

VІ на ПОДАПРБ /Д.в.бр. 66/18.08.09г./. 

Веществените доказателства се съхраняват в архива на РП – Пещера, в 

определен за целта шкаф.  При влизане в сила на прокурорски акт по ДП  с 

произнасяне по веществени доказателства, комисията изпълнява 

разпореждането на прокурора, като съставя надлежен протокол, който се 

съхранява в отделна папка. 

 

4.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата 

 

В РП-Пещера преписките и делата се разпределят на случаен принцип 

чрез програмния продукт „Law Choice”, предоставен от Висшия съдебен 

съвет, като на хартиен носител се съхранява ежедневното разпределение, с 

месечно пълно архивиране и се изпраща по електронен път на отдел „ИАМР” 

- ВКП. В програмата е въведено процентно натоварване по групи.  

Всички промени в организацията по разпределение на делата и 

преписките се извършват с писмено разпореждане на административния 

ръководител. Така например, с разпореждане № 43/05.06.2009г. е отменено 

разпореждане № 25/22.04.2008г. предвид връщането на прокурор Татяна 

Щерева на работа след временна нетрудоспособност – бременност и раждане. 

Преписките и делата са разпределени в единадесет групи. 
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Протоколите от случайното разпределение се съхраняват в отделна 

папка.  

Със заповед на административния ръководител е разпоредено със 

системата за електронен избор на прокурор да работи административния 

секретар на прокуратурата. При необходимост, той се замества от друг 

служител, определен в същата заповед. 

  При извършената проверка от екипа на ИВСС не се установиха 

отклонения от този принцип на разпределение на делата. В РП-Пещера е 

утвърден принципът, че всеки прокурор, на когото първоначално е 

разпределена преписката, наблюдава същата до приключването й, вкл. до 

постановяване на присъда, когато е внесен обвинителен акт в съда. 

 

5.Заповеди и разпореждания на административния ръководител 

 

Заповеди и разпореждания на административния ръководител по 

организацията и дейността на прокуратурата за 2008г., по указание на 

Главния прокурор – 50 броя, по собствена преценка – 24бр. 

С разпореждане № 69 от 19.12.2007г. на Районния прокурор Таня 

Мадина са утвърдени и въведени, считано от 19.12.2007г. Вътрешни правила 

за документооборота в Районна прокуратура – Пещера. 

Със заповед № 62/ 11.11.2008г. на Районния прокурор Таня Мадина, е 

разпоредено, считано от 11.11.2008г. въвеждане на Инструкция за 

деловодната дейност и документооборота в РП – Пещера, с която всички 

служители следва да се запознаят срещу подпис. 

 

За 2008г. няма наложени наказания от административния 

ръководител, няма предложения за поощрения и предложения за налагане 

на дисциплинарни наказания. 

 

През 2008г. Окръжна прокуратура – Пазарджик е извършила комплексна 

ревизия на дейността на РП – Пещера за предходната година. 

През 2008г. РП – Пещера е продължила проверката, инициирана от 

предходната година, на решените граждански дела на РС – Пещера, по които 

са били променени имена на български граждани, като в резултат от тази 

проверка са били внесени в съда 17 бр. искови молби за отмяна на 

постановените незаконносъобразни съдебни актове по правилото на чл.537, 

ал.3 от ГПК. 

 

Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена 

от РП-Пещера, относно организацията на административната дейност.  
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

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

 

През 2008г. прокурорите  от РП-Пещера са наблюдавали общо 543 бр. 

преписки, от тях новообразувани 522 бр., образувани в предходни години 21 

бр.  

Общо решени 503 бр. преписки, от тях откази да се образува досъдебно 

производство 241бр., от които обжалвани общо 14бр., от тях 12бр. потвърдени 

и 2 бр. отменени, необжалвани 227 бр. 

Образувани досъдебни производства 110 бр., изпратени по 

компетентност 152 бр.  

Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 

период 40 бр. /всички са в срок/. 

Останали нерешени преписки, образувани в предходни години - 

няма. 

Няма преписки на специален надзор. 

  

          С Разпореждане № 61/12.12.2007г. на Районния прокурор на РП – 

Пещера Таня Мадина, в изпълнение на Указание № 281/2006г. на Главния 

прокурор на РБългария и с цел повишаване на ефективността, прецизността и 

срочността на извършване на проверки и работата по преписки, са дадени ясни 

и точни указания на прокурорите от РП – Пещера, за осъществяване на тази 

дейност. Изрично е указано, че при констатиране на случай, при който 

извършващият проверката не е изпълнил без наличие на обективни причини 

дадените указания, наблюдаващият прокурор следва да извърши преценка  за 

наличие на основания за ангажиране дисциплинарната отговорност на 

съответния служител. В случаите, когато проверката започва по жалба или 

сигнал с адресат РПУ – Пещера, или неговите полицейски участъци -

Брацигово и Батак, в РП – Пещера задължително следва да се изпраща 

уведомително писмо, което да съдържа следната информация: номера на 

преписката, полицейския служител, комуто е възложена проверката, срока за 

провеждане, подател и лицето, срещу което е депозирано, ако е известно. При 

обективна невъзможност, проверката да приключи в определени срокове, 

съответният служител следва да депозира писмено искане до РП – Пещера, с 

посочване на причините, поради които определения срок е недостатъчен. 

 Създадена е организация по извършване на предварителните проверки 

по заявителски материал на полицията да се определя наблюдаващ прокурор, 

преди приключване на проверката, за недопускане на възможността за 

връщане на преписката от прокурора за допълнителна проверка. 
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 Постановленията за отказ да се образува ДП се изпращат на тъжителите 

с обикновена поща, като в разносната книга се описва датата, на която се 

изпраща постановлението и неговия адресат. 

 

Проверка на преписки, по които е постановен отказ от образуване 

на ДП.  

  

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр.пр. № 907/2008г. по описа на РП – Пещера. С постановление от 

01.07.2008г. Районният прокурор Таня Мадина е възложила извършване на 

проверка  на РПУ – Пещера. Дадени са указания и срок за извършване на 

проверката 30 дни. С писмо от 09.07.2008г. РПУ – Пещера е изпратило 

преписката, ведно с докладна записка за извършената проверка. Преписката е 

заведена в РП – Пещера на 14.07.2008г. С постановление от същата дата 

прокурор Мадина е отказала да образува ДП и е прекратила преписката. 

 

Пр.№ 1470/2998г. по описа на РП-Пещера, разпределена на  Районния 

прокурор Таня Мадина. С постановление от 03.11.2008г. е прекратена 

преписката и е постановен отказ да се образува досъдебно производство. 

Постановлението е подробно мотивирано, указано е препис от същото да се 

изпрати на тъжителя и че подлежи на обжалване. На самото постановление 

има отбелязване, че на 03.11.08г. е изпратен препис. 

 

Пр.№ 1728/07г. по описа на РП-Пещера, разпределена на прокурор 

Д.Петърнейчева. Постановен е отказ да се образува досъдебно производство 

на 07.01.08г. Спазени са всички процесуални изисквания по преписката. 

 

Проверката установи, че работата по преписките на прокурорите при 

РП – Пещера се осъществява съобразно Указание № 281/08.12.2006г. на 

Главния прокурор на РБългария. Проверките се назначават с мотивирани 

постановления, в които се дават подробни указания до органите, 

осъществяващи проверката, като се определя срок за извършването им. 

Срокът на проверката, в зависимост от сложността и обема на 

поставените въпроси за изясняване, е до 30 дни. Определените срокове за 

извършване на проверките се спазват. 

Прокурорите от Районна прокуратура - Пещера решават преписките в 

законоустановения срок. 
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Проверка на преписки с обжалвани откази да се образува 

досъдебно производство: 

 

 На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр. 801/2008г. по описа на РП – Пещера, наблюдаващ поркурор 

Даниела Петърнейчева. С писмо от 23.06.2008г. РПУ – Пещера е изпратило в 

РП – Пещера материалите с извършена проверка. С постановление от 

18.07.2008г. прокурор Петърнейчева е отказала да образува ДП. Препис от 

постановлението е изпратен на заинтересованото лице. С постановление от 

31.07.2008г. ОП – Пазарджик е потвърдила постановлението за отказ да се 

образува ДП. С постановление от 23.09.2008г. АП – Пловдив е потвърдила 

постановлението на ОП – Пазарджик, с което е потвърдено постановлението 

на РП – Пазарджик за отказ да се образува ДП. 

 

Пр.пр. 148/2008г. по описа на РП – Пещера, наблюдаващ прокурор 

Таня Щерева. С постановление от 28.01.2008г. прокурор Щерева е възложила 

извършване на проверка на РПУ – Пещера в срок от 20 дни. С писмо от 

28.02.2008г. преписката е изпратена в РП  с докладна записка за резултатите 

от извършената проверка. Материалите са заведени в РП – Пещера на 

29.02.2008г. С постановление от 06.03.2008г. прокурор Щерева е отказала да 

образува ДП. Препис от постановлението е изпратен на заинтересованите 

лица. С постановление от 15.09.2008г. ОП – Пазарджик е потвърдила 

постановлението на РП – Пещера за отказ да се образува ДП. 

 

Пр.пр. 790/2008г. по описа на РП – Пещера, наблюдаващ прокурор  

Петърнейчева. Във връзка с постановление от 21.07.2008г. на ОП – 

Пазарджик, с което е отменен отказ да се образува ДП от 13.06.2008г., с 

постановление от 24.07.2008г. е възложено извършване на проверка от РП – 

Пещера в срок от 20 дни. С постановление от 11.08.2008г. прокурорът е 

възложил извършването на допълнителна проверка в срок от 10 дни. С 

постановление от 28.08.2008г. прокурор Петърнейчева е отказала да образува 

ДП. Постановлението е мотивирано, препис от него е изпратен на 

заинтересованото лице. С постановление от 10.10.2008г. ОП – Пазарджик е 

потвърдила постановлението на РП – Пещера, като правилно и 

законосъобразно. 

 

Пр. пр. № 1684/2007г. по описа на РП – Пещера, наблюдаващ 

прокурор Петърнейчева. Преписката е образувана във връзка с подадена 

молба в РП – Пещера. С постановление от 05.12.2007г. прокурор 
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Петърнейчева е отказала да образува ДП. Препис от постановлението е 

изпратен на жалбоподателя. С постановление от 15.02.2008г. ОП – 

Пазарджик е потвърдила постановлението на РП – Пещера за отказ да 

образува ДП. 

 

Пр.пр. № 1597/2007г. по описа на РП – Пещера, наблюдаващ 

прокурор Таня Щерева. С постановление от 07.11.2007г. е възложена 

проверка на РПУ – Пещера в срок от 20 дни. С писмо от 28.12.2008г. е 

поискано удължаване на срока за извършване на проверката. Писмото е 

заведено в РП – Пещера на 02.01.2008г. С писмо от 03.01.2008г. 

административният ръководител на РП – Пещера е удължил срока за 

извършване на проверката с 30 дни. С постановление от 23.01.2008г. 

прокурор Щерева е възложила на община  Брацигово извършване на 

допълнителна проверка в срок от 10 дни. С постановление от 26.02.2008г. е 

постановен отказ да се образува ДП. Препис от постановлението е изпратен 

на заинтересованите лица. С постановление от 29.04.2008г. ОП – Пазарджик 

е потвърдила постановлението на РП – Пещера за отказ да се образува ДП.       

 

Пр.№ 1797/2008г. по описа на РП-Пещера, разпределена на прокурор  

Щерева. С постановление от 18.12.07г. на прокурора е възложена проверка с 

много подробни указания, като е определен срок за извършването й – 20 дни. 

Преписката е постъпила в РП-Пещера на 28.01.08г. и на същата дата е 

разпределена на прокурора. На  05.02.08г. е постановен отказ да се образува 

досъдебно производство. Указано е препис от същото да се изпрати на 

пострадалия, както и че подлежи на обжалване по реда на чл.200 НПК. 

Постановлението за отказ е обжалвано. На 14.02.08г. е входирана жалба. 

Жалбата е администрирана своевременно. На 14.02.08г. жалбата с преписката 

е изпратена в Окръжна прокуратура-Пазарджик. С постановление от 

21.02.08г. Окръжна прокуратура – Пазарджик е потвърдила постановлението 

на РП. 

 

        Пр.№ 308/2008г. по описа на РП-Пещера, разпределена на Районния 

прокурор Таня Мадина. С постановление от 28.02.08г. е възложена проверка, 

като са дадени подробни указания и е определен срок от 30 дни. В 

постановлението изрично е указано, че при обективна невъзможност за 

приключване на проверката в срок,  да се изиска продължаване на същия. 

Преписката е върната от РПУ с извършена проверка на 14.04.08г. На същата 

дата прокурорът е постановил отказ да се образува досъдебно производство, 

който е обжалван пред Окръжна прокуратура – Пазарджик. С постановление 

от 22.07.08г.  ОП е потвърдила постановлението на РП. На 28.10.08г. АП-
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Пловдив е потвърдила постановлението на ОП. С постановлението от 

22.12.09г. ВКП е потвърдила постановлението на АП. Преписката и жалбите 

са  администрирани своевременно. 

 

           Пр.№1055/2008г. по описа на РП-Пещера, разпределена на прокурор 

Д.Петърнейчева. На 14.08.08г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство. Указано е препис от същото да се изпрати на тъжителя, и че 

подлежи на обжалване. На 11.11.08г. е постъпила жалба срещу 

постановлението за отказ да се образува ДП. На 12.11.08г. преписката, ведно 

с жалбата, е препратена до ОП. С постановление от 26.11.08г. ОП-Пазарджик 

е потвърдила постановлението на РП. С постановление от 12.01.09г. АП-

Пловдив е потвърдила постановлението на ОП. ВКП се произнесла по 

преписката с постановление от 01.06.09г., като е потвърдила акта на АП.  

 

Пр. № 218/2009г. по описа на РП – Пещера, наблюдаващ прокурор 

Петърнейчева. На 13.02.2009г. е постъпила тъжба в РП – Пещера. На 

17.02.2009г. с постановление е възложена проверка, като са дадени подробни 

указаия и е определен срок от 20 дни за извършването й. На 14.03.2009г. е 

постъпило искане от РПУ – Пещера за удължаване на срока на проверката. 

На същата дата районният прокурор Мадина е уважила искането за 

удължаване на срок с 20 дни. На 15.04.2009г. преписката, ведно с 

извършената проверка е изпратена в РП. На 16.05.2009г. е постановен отказ 

да се образува ДП. Постановлението е мотивирано, указано е препис да се 

изпрати на молителя, като и че подлежи на обжалване пред ОП. На 

16.10.2009г. ОП – Пазарджик е потвърдила постановлението на РП. 

 

          Пр.№ 470/2009г. по описа на РП – Пещера, наблюдаващ прокурор 

Петърнейчева. На 07.04.2009г. е постъпила жалба от ДСК ЕАД. На 

08.04.2009г. е постановен отказ да се образува ДП. Постановлението е 

мотивирано, указано е препис да се изпрати на жалбоподателя и че подлежи 

на обжалване в ОП – Пазарджик. На 13.04.2009г. е постъпила жалба от ДСК 

ЕАД до ОП – Пазарджик. На 21.04.2009г. ОП – Пазарджик е потвърдила 

постановлението на РП. Преписката е решена в кратки срокове, жалбата 

е администрирана веднага след постъпването й. Горестоящата 

прокуратура е постановила акта си също в кратък срок.  
 

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство са 

добре мотивирани и обосновани. Тези постановления се изпращат на 

жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на прокурора, с 

обикновена поща, като се указва възможността за обжалване, по реда на 
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чл.213, ал.2 от НПК. Жалбите по преписките, както и самите преписки, се 

администрират своевременно. 

Сроковете по проверките се продължават по установения в Указание 

№ 281/08.12.2006 на Главния прокурор на РБългария ред. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от РП – Пещера 

Справка № 2 по организацията на образуването и движението на 

преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите. 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

ЗСВ 

 

През 2008г. в РП – Пещера са наблюдавани 658 досъдебни 

производства, от които образувани през проверявания период 349, 

образувани в предходни години 309, видно от Справка № 3, подадена до 

ИВСС. 

Приключени ДП от разследващ орган и решени от прокурор в 

предвидените в НПК срокове: 

 Приключени от разследващ орган и решени ДП от прокурор през 

2008г. в предвидените в НПК срокове - 599бр. Приключилите ДП през 2008г. 

са повече от образуваните, като са останали висящи, образувани ДП в края на 

годината в законните срокове. Няма ДП извън законовите срокове за 

разследване. 

Неприключени ДП от разследващ орган  в сроковете по 234 от НПК – 

53бр., от които образувани през проверявания период 53бр., образувани в 

предходни години - няма.  

Приключени от разследващ орган и нерешени от наблюдаващия 

прокурор над един месец – няма. 

 

Действия на прокурора на основание чл.242, ал.2 от НПК. - няма 

Този резултат води до извода, че пропуските, допускани от 

разследващия орган, са отстранявани в оперативен порядък и в рамките на 

зоконните срокове за разследване. 

В РП – Пещера приоритет и традиция е работата в екип на 

наблюдаващ прокурор, разследващ полицай и при необходимост полицейски 

служител, което е довело до положителни резултати – липса на дела от 

минали години, разследване извън законовите срокове, отсъствие на дела за 

доразследване,  върнати от прокурор. 
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През 2008г. в РП – Пещера са образувани 47 бързи производства. От 

тях, приключили в срока по чл.356, ал.5 от НПК – 47бр., в срока по чл.357, 

ал.1, т.5 от НПК – няма, постановено разследването да се извърши по общия 

ред –няма.  

 Общ брой на  незабавните производства -70бр. От тях, приключени в 

срока по чл.362, ал.5 от НПК -68бр., постановено разследването да се 

извърши по общия ред -2бр. 

Въпреки кратките срокове за разследване по незабавните и бързи 

производства, наблюдаващите прокурори и разследващите органи, са 

осъществили в пълен обем правомощията си, съобразно процесуалните 

изисквания за събиране на доказателства, с цел приключване на 

образуваните по този ред производства. Досъдебните производства, които са 

преобразувани за разследване по общия ред, са се отличавали с фактическа 

сложност, била е налице обективна невъзможност за събиране на всички 

необходими доказателства или са направени основателни възражения на 

обвиняемото лице, подлежащи на проверка в  рамките на по –дълъг срок. 

 

През 2008г. са прекратени общо 311ДП , от тях обжалвани пред съда 

6бр., от които са отменени 1бр. и потвърдени 5бр. Обжалвани пред по – 

горните прокуратури – няма. Служебно отменени от по –горните 

прокуратури - няма. Прекратени ДП поради изтекла давност – 225бр. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Пр.пр.№1769/07г.по описа на РП-Пещера, наблюдаващ прокурор 

Д.Петърнейчева. Постановено е прекратяване на досъдебното производство 

на 04.06.08г. Същото е съобщено на страните и обжалвано пред съда. Съдът е 

потвърдил постановлението за прекратяване. Спазени са всички процесуални 

изисквания по НПК във връзка с движението на производството. 

 

Пр.пр.№973/08г., ДП № 311/08г., наблюдаващ прокурор 

Д.Петърнейчева. На 14.08.08г. е прекратено наказателното производство. 

Постановлението е обжалвано пред съда и отменено с определение от 

02.09.08г. Подаден е протест от наблюдаващия прокурор до Окръжния съд – 

гр.Пазарджик. С определение от 26.09.08г. е отменено определението на РС-

Пещера и е потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното 

производство. 

 

Пр.пр. № 766/2008г. по описа на РП – Пещера. ДП е образувано на 

29.05.2008г. за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК срещу НИ. С писмо от 
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25.07.2008г. на ОП – Пазарджик срокът за разследване на ДП е продължен с 

два месеца. С писмо от 30.09.2008г. на ОП  - Пазарджик срокът за 

разследване е продължен с още два месеца, считано от 29.09.2008г. С 

постановление от 29.12.2008г. РП – Пещера е прекратила НП. Препис от 

постановлението е изпратен на заинтересованото лице. С определение от 

16.02.2009г. на  РС – Пещера е потвърдено постановлението на РП – Пещера 

за прекратяване на НП.  

 

           Бяха проверени още : Пр.пр..№ 1210/07г., наблюдаващ прокурор 

Д.Петърнейчева, пр.пр..№ 1039/07г., прокурор Татяна Щерева, пр.пр..№ 

640/08г., прокурор Д.Петърнейчева. 

 

Може да бъде направен изводът, че постановленията на прокурорите 

от РП – Пещера за прекратяване на досъдебното производство са 

обосновани и законосъобразни. Прокурорите излагат подробно в 

обстоятелствената част на постановленията фактите, установени при 

разследването, и правят обосновани правни изводи, даващи основание за 

прекратяване. Постановленията за прекратяване на наказателното 

производство се изпращат на обвиняемия, на пострадалия или на неговите 

наследници или на ощетеното ЮЛ  по пощата, с обратна разписка, с 

указание, че могат да бъдат обжалвани по реда на чл.243, ал.3 от НПК. 

Доказателства, че са изпратени до адресатите, се съдържат в разносната 

тетрадка, в която се описват номерата на преписките. 

 

Спрените наказателни производства в РП – Пещера през 2008г. са 

общо 107бр., от които спрени срещу неизвестен извършител са 98бр., а 

спрени срещу известен извършител са 9бр.ДП. 

Бе изискана справка за броя на всички спрени ДП, включително от 

предходни години, към датата на проверката – 19.11.2009г. От изготвената 

такава е видно, че всички спрени ДП срещу известен извършител са 16бр., а 

срещу неизвестен извършител - 1530бр. 

 

Възобновени наказателни производства през проверявания период 

са общо 28бр. От тях образувани през проверявания период 6бр., образувани 

в предходни години 22бр. 

 

С Разпореждане № 18/31.03.2008г. на Районния прокурор на РП – 

Пещера Таня Мадина, в изпълнение на Указание № 55/2008г. на ВКП,  

относно спиране на ДП, с цел да не се допуска неоснователно спиране и 

бездейстие от страна на наблюдаващия прокурор и разследващите органи са 
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разпоредени мерки, касаещи стриктното спазване на разпоредбите на НПК и 

указанията на ВКП във връзка със спирането на ДП. 

 

На случаен принцип бяха проверени : 

 

Спрени срещу  известен извършител: 

 

          Пр.№147/2008г. по описа на РП-Пещера, наблюдаващ прокурор 

Д.Петърнейчева.  На два пъти е продължаван срока за разследване. На 

04.11.08г. е постановено спиране на досъдебното производство за издирване 

на извършителя, на основание чл.244,ал.1,т.1 от НПК, което е съобщено на 

заинтересованите лица по пощата, с обратна разписка, като е указана 

възможността за обжалване в 7-дневен срок.  Разпоредено  е делото да бъде 

докладвано при установяване на местонахождението на извършителя. По 

делото е приложен план за ОИМ, съгласуван с прокурора. След датата на 

спиране на ДП няма приложени напомнителни писма до разследващия 

орган за установяване наличие на основания за възобновяване. 

 

          Пр.№1403/08г. по описа на РП-Пещера, наблюдаващ прокурор 

Д.Петърнейчева. Досъдебното производство е водено за престъпление по 

чл.206,ал.1 НК.  Изготвено е искане до ОП-Пазарджик за продължение на 

срока на разследване от 27.10.08. ОП е уважила искането, като е удължила 

срока с 2 месеца. На 18.12.08г. е изготвен план за ОИМ, съгласуван с 

прокурора. На 19.12.08г. с постановление, на основание 

чл.244,ал.1,т.1,вр.чл.25,т.1 от НПК, производството по делото е спряно. 

Разпоредено е периодично да се изисква информация за здравословното 

състояние на извършителя. По наблюдателното производство не са 

приложени справка за изпълнение на това разпореждане на 

наблюдаващия прокурор. 

 

Пр.№ 294/08г. по описа на РП-Пещера, наблюдаващ прокурор 

Д.Петърнейчева. ДП  е обазувано срещу ИИ за престъпление по чл.311, ал.1 

от НК. На 09.05.2008г. е постановено спиране на наказателното производство 

на основание чл.244,ал.1,т.3 НПК. Указано е препис от постановлението да се 

изпрати на обвиняемото лице. Препис от постановлението да се изпрати на 

Началника на РПУ, като при установяване на местонахождението или при 

завръщането в страната на отсъстващия свидетел, делото да се докладва 

незабавно в РП – Пещера за възобновяване. Приложен е план за провеждане 

на оперативно – издирвателни действия, утвърден от началника на РПУ – 

Пещера от 08.05.2008г. След датата на спиране,  други материали по  
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делото не са прилагани. Липсва уведомление на разследващите органи на 

всеки три месеца за резултата от издирването. 

 

Пр.№ 1358/07г. по описа на РП-Пещера, наблюдаващ прокурор 

Районният прокурор Таня Мадина. ДП е образувано срещу ИИ за 

престъпление по чл.216, ал.1 от НК. На 17.04.08г. е постановено спиране на 

производството на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК, поради продължително 

отсъствие на свидетели очевидци. Указано е препис от постановлението да се 

изпрати на началника на РПУ – Пещера, за продължаване  на издирването на 

двамата свидетели. След датата на спиране на ДП няма приложени 

напомнителни писма до разследващия орган за установяване наличие на 

основания за възобновяване. 

 

През 2008г. прокурорите от РП – Пещера не са изготвяли Молби за 

правна помощ или Европейска заповед за арест, тъй като не са били налице 

основанията затова. Бе проверено описаното по-долу ДП, по което Молба за 

правна помощ е изготвена през 2007г., чрез отдел „Международно – правно 

сътрудничество” при ВКП.  От наблюдателното производство бе установено 

следното: Пр.пр. № 890/2004г. по описа на РП – Пещера, сл.дело № 

337/2006г. по описа на НСлС, наблюдаващ прокурор  Районният прокурор 

Мадина. ДП е спряно с постановление от 06.02.2008г. на основание чл.244, 

ал.1, т.3 от НПК за получаване на материали от молба за правна помощ. В 

постановлението е указано преписи от него да бъдат изпратени на страните, с 

оглед възможността им за обжалване в 7 –дневен срок пред РС – Пещера., сл. 

дело 337/2004г. ведно с постановлението да се върне на НСлС. След 

спирането на 27.05.2008г. е постъпило писмо от НСлС, че до 26.05.2008г. 

исканата повторна съдебна поръчка от 08.11.2007г. от Италия не е изпълнена. 

Писма с такова съдържание са постъпили и на : 05.08.2008г., 20.10.2008г., 

23.12.2008г., 26.02.2009г., 13.04.2009г., 20.05.2009г., 13.07.2009г. До датата на 

проверката, извършена от ИВСС, съдебната поръчка все още не бе получена 

от Република Италия. 

 

 Бяха проверени  още: пр. пр. № 339/2008г. и пр.пр.№ 710/2008г. по 

описа на РП – Пещера. Постановленията за спиране на ДП са мотивирани. 

Лицата са обявени за ОДИ. Разследването е проведено в законоустановените 

срокове. Исканията за удължаване на срока за разследване са направени 

съобразно разпоредбите на НПК. Актовете на прокурора са постановени в 

законоустановения едномесечен  срок. Съгласуван е план за провеждане на 

оперативно – издирвателни мероприятия. Указано е препис от 

постановленията да бъдат изпратени на заинтересованите лица, като е 
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указана възможността им да обжалват постановените прокурорски актове. 

Не се изпращат писма до РПУ с искане за предоставяне на информация, 

налице ли са данни за възобновяване на НП, съобразно Указание 

№55/2009г. на ВКП. 

 

Спрени срещу неизвестен извършител : 

 

Пр.№ 1504/2007г. по описа на РП-Пещера, наблюдаващ прокурор 

Д.Петърнейчева. ДП  е образувано срещу НИ за престъпление по чл.195, ал.1, 

т.3 от НК. На 02.01.08г. е постановено спиране на досъдебното производство 

на основание чл.244, ал.3 от НПК, поради продължителното отсъствие на 

пострадалото лице и на друг свидетел, находящ се извън пределите на 

страната. Постановлението е изпратено на началника на РПУ – Пещера за 

продължаване на издирването на автора на деянието, като при установяване 

на местонахождението на пострадалия или  при завръщане на отсъстващите 

свидетели в страната, делото да се докладва за възобновяване. След спиране 

на НП няма уведомление от разследващите органи на всеки четири 

месеца за резултата от издирването на неизвестния извършител. 

 

Пр.№ 1450/2007г. по описа на РП-Пещера. На 17.01.2008г. е 

постановено спиране на досъдебното производство. След тази дата не са 

изпращани напомнителни писма с оглед наличие на данни за 

възобновяване на производството. 

 

Пр.№ 1644/07г. по описа на РП-Пещера, наблюдаващ прокурор 

Петърнейчева. На 05.02.08г. е постановено спиране на производството на 

основание чл.244,т.2 НПК. По наблюдателната преписка не са приложени 

други материали, съдържащи информация за наличие на основание за 

възобновяване на производството. 
 

Пр.№ 1707/07г. по описа на РП-Пещера. Постановено е спиране на 

ДП на 05.02.08г., на основание чл.244,т.2 НПК. По наблюдателната 

преписка не са приложени други материали, съдържащи информация за 

наличие на основание за възобновяване на производството. 

 

Бяха проверени и още : пр.пр. №№ 250/2008г., 1824/2008г., 342/2008г., 

414/2008г., 1671/2007г. с наблюдаващ прокурор Мадина, както и пр.пр. №№ 

1128/2008г., 268/2008г., 242/2008г., 146/2008г. с наблюдаващ прокурор Таня 

Щерева. Спазени са законоустановените срокове за разследване. Изготвен е 

план за оперативно – издирвателни мероприятия. Актът на прокурора за 
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спиране на НП е постановен  в предвидения едномесечен срок. 

Постановленията са мотивирани, като е указана възможността  за 

обжалването им. Препис от същите се изпраща на заинтересованото лице. 

След спирането на НП няма данни да са извършвани някакви  действия  

за установяване на неизвестния извършител. Няма писма, с които да е 

искана информация от РПУ, за това установен ли е извършителя на 

инкриминираното деяние. 

 

Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства: 

 

Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия 

прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока за разследване са 

общо 77 бр., от тях уважени – 77бр., неуважени – няма.  

Направените искания от наблюдаващия прокурор за продължаване на 

срока за разследване до по –горестоящата прокуратура 76бр., от тях  уважени 

– 76бр., неуважени – няма.            

Направените искания от наблюдаващите прокурори в РП – Пещера до 

Главния прокурор на РБългария са 1бр. -  уважено. 

 

Исканията за продължаване на срока за разследване се правят от 

прокурорите на РП-Пещера  в предвидения от закона срок и като цяло при 

наличие на правна и фактическа сложност на делото.  

          

Наказателни производства на специален надзор. 

 

През 2008г. в РП – Пещера няма ДП на специален надзор.   

 

 В резултат на проверените на случаен принцип дела могат да бъдат 

направени следните изводи: Прокурорите в РП – Пещера се произнасят в 

предвидения в НПК едномесечен срок. Спазват се законоустановените 

срокове за разследване на досъдебните производства. Не се спазват 

стриктно указанията на ВКП, относно дейността по спрените досъдебни 

производства срещу известен и неизвестен извършител. 

 Организацията по контролиране на сроковете е следната:  всеки 

петък се прави извадка от електронния регистър за висящите дела, които 

са на производство при всеки поркурор, в която е посочено: номер на ДП, 

извършител, разследващ полицай, дата на образуване на ДП, искане за 

удължаване на срока. Прегледът по този ред на наблюдаваните 

производства, дава възможност на наблюдаващия прокурор да осъществи 

ефективен надзор върху ДП, с оглед спазване на сроковете и 
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своевременното указване на действия по разследването. Наблюдателните 

производства, от които се черпи посочената информация, се съхраняват в 

деловодството.  

 

          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от РП – Пещера 

Справка № 3 по организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства, отразяваща и индивидуалната натовареност на 

прокурорите. 

 

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2008г. са внесени в съда 125 обвинителни акта, от тях по 

образувани ДП през проверявания период 109бр., по образувани ДП в 

предходни години 16бр.  

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 4 бр., от 

тях върнати с разпореждане на съда - 1бр., върнати с определение на съда – 3 

бр. 

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 126 бр. От тях : 

- Осъдителни присъди по общия ред - 64бр. 

 Оправдателни присъди по общия ред – няма. 

- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от 

НПК/ - 40бр., от тях протестирани – няма. 

- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и 

сл.от НПК/- няма. 

- Споразумения в хода на съдебното следствие – 15бр. 

- Внесени в съда споразумения за решаване на делото в хода на 

досъдебното производство – 19бр. Одобрени от съда споразумения – 

19бр. Неодобрени и върнати на прокурора- няма. 

 

          Внесени  през 2008г. в съда предложения по чл.375 от НПК за     

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а от НК – 33 бр. Решени от съда - 35бр. От 

тях, уважени предложения от прокуратурата - 35бр., оправдани - няма, 

прекратени в предвидените от закона случаи – няма, върнати от съда 

предложения – няма. 

Участие в наказателни дела общо 194бр. 
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През 2008г. са изготвени общо 9бр. протеста. Относителният дял на 

протестите, спрямо решените НОХД е 5%. Основанията за протестиране са 

както следва: 4 – срещу частично оправдателни присъди и решения, 5 – срещу 

несправедливо решение. 

Уважени протести -1бр., неуважени -5бр., оттеглени -1бр., неразгледани 

-2бр. Върнати протести, неотговарящи на изискванията на НПК – няма. 

 

С Разпореждане № 2 /02.01.2008г- на Районния прокурор на РП – 

Пещера Таня Мадина, е разпоредено административният секретар да 

комплектова досиета на всяко върнато дело от съда за допълнително 

разследване и всяка постановена оправдателна присъда, независимо дали е 

влязла в законна сила. Към досиетата следва да се прилагат копия от 

обвинителния акт и копия от съдебния акт, определение или присъда, ведно с 

мотивите и становище на наблюдаващия прокурор, изготвил обвинителния акт 

и явил се в съдебно заседание при постановяване на крайния съдебен акт на 

първа инстанция. В тридневен срок след изготвяне на досието, същото се 

докладва на районния прокурор. Със становището на районния прокурор по 

всеки конкретен случай се запознава наблюдаващият прокурор, който може да 

представя възражение по констататациите в същото. Всеки последен петък от 

месеца, на общо събрание на прокурорите в РП – Пещера се разглеждат 

комплектованите материали за месеца и се анализират причините за 

постановените оправдателни присъди и върнати за доразследване дела. 

Екземпляр от становището, възражението и анализа на общото събрание се 

прилагат в личното досие на прокурора, чиято работа се обсъжда. На всеки 

шест месеца анализът се изпраща в ОП – Пазарджик. 

 

 На случаен принцип бяха проверени : 

 

ПД 2/2009г. по описа на РП – Пещера. ДП е образувано на 

07.02.2005г. за престъпление по чл.206 от НК.Срокът за разследване по ДП е 

удължаван съгласно предвидения в НПК ред. ДП е спирано и възобновявано. 

С писмо от 12.12.2008г. ДП е изпратено в РП – Пещера с мнение за съд. 

Заведено в РП – Пещера на 16.12.2008г. на 19.01.2009г. / три дни след 

предвидения в НПК срок/ прокурор Петърнейчева е внесла в РС – Пещера 

обвинителен акт. На 28.05.2009г. РС – Пещера е постановил присъда. 

 

Пр.пр. № 1193/2009г. по описа на РП – Пещера. БП е започнато на 

18.09.2009г. по чл.343в, ал.2 от НК. На 24.09.2009г. БП е изпратено в РП – 

Пещера с мнение за съд. Постъпило е в прокуратурата на същата дата. На 

същата дата от прокурор Петърнейчева е внесено постановление  в РС - 
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Пещера за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание по чл.78а от НК. С решение от 16.11.2009г. на 

РС – Пещера лицето е освободено от наказателна отговорност и му е 

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

 

Пр.пр. № 1309/2009г. по описа на РП – Пещера. Незабавното 

производство е образувано на 12.10.2009г. срещу известен извършител за 

престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. С писмо от 14.10.2009г. делото е 

изпратено в прокуратурата с мнение за съд. С постановление за предложение 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание  по чл.78а от НК, прокурор Петърнейчева е предложила 

обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност. С решение от 

09.11.2009г. РС – Пещера е освободил обвиняемия от наказателна 

отговорност, признал го е за виновен и му е наложил наказание „ глоба” в 

размер на 500лв. 

 

ПД 103/2009г., пр.пр. № 1295/2009г. по описа на РП – Пещера. На 

09.10.2009г. е започнато незабавно производство за престъпление по чл.343б, 

ал.1 от НК. С писмо от 12.10.2009г. делото е изпратено в РП – Пещера с 

мнение за съд. На 12.10.2009г. прокурор Петърнейчева е внесла в РС – 

Пещера обвинителен акт. На 02.11.2009г. е постановена присъда – 

„Лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от 

НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. 

 

ПД 104/2009г. пр.пр. № 514/2009г. по описа на РП – Пещера. ДП е 

образувано на 11.06.2009г. срещу известен извършител за престъпление по 

чл.235, ал.6, вр.ал.1 от НК. С писмо от 31.07.2009г. ОП – Пазарджик е 

продължила срока за разследване на делото с два месеца, считано от 

11.08.2009г. С писмо от 08.10.2009г ДП е изпратено в РП – Пещера  с мнение 

за съд. Делото е заведено в прокуратурата на 09.10.2009г. На 14.10.2009г. 

прокурор Петърнейчева  е внесла в РС – Пещера обвинителен акт. С 

постановена на 09.11.2009г. присъда РС – Пещера е  признал подсъдимия за 

виновен и го е осъдил, като му е  наложил наказание „ глоба” в размер на 190 

лв. 

 

ПД 75/2009г., пр.пр. № 1239/2008г. по описа на РП – Пещера. ДП е 

образувано на 05.12.2008г. С писмо от 04.02.2009г. ОП – Пазарджик е 

продължила срока за разследване с два месеца. С писмо от 30.03.2009г. 

срокът за разследване е удължен с още два месеца. На 08.06.2009г. ДП е 

изпратено в РП – Пещера с мнение за съд. Делото е входирано в 
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прокуратурата на 14.06.2009г. На 14.07.2009г. прокурор Мадина е внесла в 

РС – Пещера ОА. На 14.09.2009г. от РС – Пещера е постановена присъда, с 

която подсъдимият е признат за виновен, като му е  наложено наказание 

„пробация”.  

 

ПД 110/2009г. пр. пр. №1019/2009г. по описа на РП – Пещера. 
Наблюдаващ прокурор Т.Щерева. На 12.08.2009г. е постъпило писмо от РУ 

МВР – Пещера до РП – Пещера, че на 11.08.2009г. на основание чл.212, ал.3 

от НПК е започнало ДП срещу ИИ. На 29.09.2009г. е постъпило предложение 

от разследващия орган за удължаване  срока за разследване. На същата дата 

прокурор Щерева е направила искане до ОП – Пазарджик. С писмо 

06.10.2009г. ОП е удължила срока за разследване с два месеца, считано от 

11.10.2009г. С постановление от 02.11.2009г. докладвано на 28.10.2009г. по 

реда на чл.219, ал.1 от НПК извършителят е бил привлечен, като обвиняем по 

делото. Спазена е разпоредбата на чл.226, ал.1 от НПК, видно от доклада за 

извършени действия по разследването на разследващия полицай. На 

12.11.2009г. разследващият орган е изпратил делото на РП с мнение за 

предаване на съд. На 17.11.2009г. е изготвен и внесен в съда обвинителен 

акт. В РС – Пещера е образувано НОХД № 332/2009г., което е насрочено за 

07.12.2009г. Приложена е призовка за насроченото съдебно заседание.  

 

ПД № 100/2009г. пр.пр. №605/2009г. по описа на РП – Пещера, 

наблюдаващ прокурор – Районния прокурор Таня Мадина. На 15.05.2009г. в 

РП е постъпило писмо от РУ МВР – Пещера, от което е видно, че на 

основание чл.212, ал.3 от НПК е образувано ДП срещу ИИ. На 02.07.2009г. е 

направено искане по чл.234, ал.3 от НПК за продължаване срока на 

разследване, поради фактическа сложност на делото. На 08.07.2009г. ОП – 

Пазарджик е уважила искането, като е удължила срока на разследването с 

два месеца, считано от 14.07.2009г. На 08.09.2009г. е извършено привличане 

на обвиняем и разпит на обвиняем. На 10.09.2009г. е предявено 

разследването. Спазени са разпоредбите на чл.219, ал.1 от НПК и чл.226, ал.1 

от НПК. На 14.09.2009г. разследващият орган е изпратил делото в РП с 

мнение за съд. На 05.10.2009г. е изготвен обвинителен акт и внесен в РС – 

Пещера, където е образувано НОХД № 289/2009г. Съдебното заседание е 

насрочено за 03.12.2009г. Трудно може да бъде споделен изводът, че се 

касае за фактическа сложност на делото, образувано за престъпление по 

чл.209, ал.1 от НК. От 02.07.2009г. до приключване на разследването са 

извършени единствено привличане на обвиняем по реда на чл.219 от 

НПК, разпит на обвиняем и предявяване на разследването. 
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Прокурорските дела се комплектоват с всички необходими 

материали, касаещи наказателното производство. В тях се прави 

отбелязване за датите на насрочените съдебни заседания и се съдържа 

информация относно приключване на делото. 

 

   

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2008г. дейността на РП – Пещера по изпълнение на присъдите и 

другите принудителни мерки е осъществявана при добра организация, 

съобразена с НПК, ЗИН и Указание № И -31/2002г. на ВКП. Срочността е 

спазена за всички приведени в изпълнение присъди, като това е станало от 

прокурора назабавно. Този надзор се осъществява от Районния прокурор – 

Таня Мадина. 

През 2008г. са приведени в изпълнение 138бр. присъди, като 

неприведени присъди в срок - няма. Отлагания на изпълнението на 

наказанието - няма. 

Води се редовно книга за изпълнение на присъдите от определен 

служител. Книгата всеки месец се проверява и заверява от районния 

прокурор. 

 

Надзорът по изпълнение на наказанията в РП – Пещера е на много –

добро ниво. 

 

3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2008г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е общо 

112бр. Предявени граждански искове от прокурор -17бр.Обжалвани съдебни 

решения от прокурор – няма. Няма неуважени предявени от прокурор 

искове. 

 Прокурорът не е участвал в граждански дела по преценка. 

 Няма случай, при който прокурорът да е призован по гражданско дело 

и да не се е явил. Позицията на прокурора по граждански дела в съдебно 

заседание е  активна. Прокурорът е участвал в събирането на доказателства, 

при вземане на становище по съществото на спора, което е било възприемано 

от съда. 

 През 2008г. е предявен срещу РП – Пещера един иск по ЗОДВПГ. 

          За всяко гражданско дело с участие на прокурор се комплектова 

отделно досие. 
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4. Административно съдебен надзор 

 

 През 2008г. всички планови задачи, включени в плана на РП – Пещера 

и разпоредените проверки от ВАП – София и АП – Пловдив са осъществени. 

Дейността по този надзор е на добро ниво и се осъществява от районния 

прокурор. 

 През 2008г. са проверени 1793 акта – нормативни, индивидуални, общи, 

изискани от прокурор и по инициатива на граждани. Установени са 75 

административни нарушения. Изготвените прокурорски актове при 

извършените проверки са 43 по ЗСВ и други законови основания, при 

извършените проверки по общини в района – 38 предложения, за 

установените незаконосъобразни административни актове са изготвени 5 

протеста до Административен съд – Пазарджик.  
          Образувани ДП по данни от общонадзорни проверки през 2008г., няма.  

 

Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от РП – Пещера 

Справка № 4 по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и 

индивидуалната натовареност на прокурорите.  

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат 

следните  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

   Кадровата обезпеченост на Районна прокуратура – Пещера е на добро 

ниво. Прокурорите притежават необходимата квалификация и се стремят 

непрекъснато да повишават професионалните си умения чрез участие в 

обучителни мероприятия. Същите  следят съдебната практика и измененията 

в нормативната уредба, предвид  необходимостта от изразяване на точни и 

аргументирани правни становища по конкретните казуси. 

 

         Деловодните книги и регистри  в Районна прокуратура – гр.Пещера са 

водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България и 

съответните указания на Върховна касационна прокуратура. Записите в тях 

са извършвани редовно и правилно. Констатираха се някои дребни пропуски, 

за които следва да бъдат дадени препоръки за отстраняването им. 
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   При дейността по извършените проверки по преписки  прокурорите при 

РП – Пещера спазват Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор на 

РБългария. Създадената организация на работа по преписките, с 

Разпореждане № 61/2007г. на Районния прокурор на РП – Пещера Таня 

Мадина е довела до положителни резултати – срочност на проверките, 

качество и пр. 

 

 Взаимодействието на прокурорите с разследващите полицаи е на добро 

ниво. Най-малко веднъж в месеца, по инициатива на районния прокурор са 

провеждани общи съвещания между разследващите полицаи и прокурорите, 

на които са поставяни въпроси за организацията и срочността при 

разследването, за приложението на екипния принцип, за запознаване със 

съдебната практика, за отстраняване на пропуски в работата.  

  Досъдебните производства се разследват в предвидените в НПК срокове. 

Прокурорите от РП – Пещера се произнасят в предвидения в процесуалния 

закон едномесечен срок.  

  През 2008г. са върнати четири дела от съда по внесени прокурорски 

актове, като относителния дял на върнатите спрямо внесените е 2.26%. 

Анализът на върнатите дела, осъществен от РП – Пещера, обосновава извода 

за неправилно връщане на делата от съда, на формални основания, без да са 

налице действително допуснати съществени процесуални нарушения, довели 

до нарушаване правото на защита на подсъдимия. 

  През 2008г. работата на РП – Пещера е на много добро ниво. 

Прокурорите стриктно и в максимален обем са реализирали законовите си 

правомощия, като усилията им са били насочени към утвърждаване на 

приоритетите, стоящи пред Прокуратурата на РБългария. 

 

        Административният ръководител  - Районнен прокурор – Таня Мадина 

на високо ниво е изпълнявала служебните си задължения при осъществяване 

на организация и ръководство на дейността на Районна прокуратура – 

Пещера. 

 

 

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

необходимо да даде следните 
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  ПРЕПОРЪКИ: 

 

  1.1.Да се въведат вътрешни разносни книги, в които срещу подпис на 

всеки прокурор и деловодител да се отразява движението на преписките 

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

дейност и документооборота в Прокуратурата на РБългария. 

 

1.2.Водените Дневници на спрените досъдебни производства срещу 

известен извършител и срещу неизвестен извършител да бъдат 

приведени в пълно съответствие с изискванията, установени в Заповед 

№ ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния прокурор на РБългария, като се 

попълва редовно графата „дата на изтичане на давността”.  

 

     1.3.Съдебните деловодители да  попълват стриктно всички графи във 

водените от тях  регистри и дневници. 

 

2.Наблюдаващите прокурори да подобрят ефективността си при 

упражняване на ръководство и надзор по досъдебното производство,  

своевременно да дават указания за извършването на необходимите 

действия по разследването и да правят искания за продължаване на 

срока на разследване до по –горестоящите прокуратури само при наличие 

на предпоставките, определени в НПК, да спазват Заповед ЛС 2403/2007г. 

на Главния прокурор на РБългария и Указание № 55/2008г. на ВКП, 

относно дейността по спрените досъдебни производства.  

 

        Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

        В изпълнение на разпоредбата на чл.58(4) от Закона за съдебната власт, 

Административният ръководител на Районна прокуратура – гр.Пещера 

следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 

указания срок.  

 

  

        На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на Административния ръководител на Районна прокуратура-

гр.Пещера. 

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

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

бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 
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Административният ръководител да запознае прокурорите от Районна 

прокуратура – гр.Пещера с резултатите от извършената планова проверка.  

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжния прокурор при 

Окръжна прокуратура-Пазарджик, за сведение. 

                     
            ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 

 

            1. Заповед № 304/11.11. 2009г. на Главния инспектор на ИВСС; 

            2. Отчетен доклад за дейността на Районна прокуратурата –гр.Пещера през 2008г. 

и първото шестмесечие на 2009г. 

            3.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 2008г. и 

първото шестмесечие на 2009г. 

            4.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

            5.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през 2008г. и първото шестмесечие на 2009г.; 

            6.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2008г. и първото 

шестмесечие на 2009г. 

            7.Копия от документи, доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и др., 

които са били предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   

   

      ВАСИЛ ПЕТРОВ 


