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

Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2013 г. и Заповед № ПП-

01-26/08.04.2013 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-26/08.04.2012 г. на Главния 

инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 

Албена Кузманова и експерти – Иван Тенчев и Соня Стайкова. 

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. 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 

от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 

Годишния отчетен доклад за 2011 г. и 2012 г. на Районна прокуратура – 

Средец, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Средец на 

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 2011 г. и 

2012 г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 

период.  

  

 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

І. Проверка на организацията на административната дейност на 

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

 

1. Щатна осигуреност и материална база.  

 

1.1. Общият брой на прокурорите по щат в РП – Средец е 3, в това 

число и административният ръководител. От тях работили през 2011 г.  – 2 

прокурори. Реално от декември 2008 г. единият прокурорски щат е 

вакантен. 

Считано от 09.07.2012 г., поради преместване на един от прокурорите 

в ОП – Бургас и овакантяване  и на втория прокурорски щат, със Заповед 

№РД-8-37/09.07.2012г. на Административния ръководител - Окръжен 
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прокурор  в РП – Средец  е била командирована прокурор Дапчева за срок 

до 14.08.2012г. включително.  

От 15.08.2012 г. до 10.09.2012 г. – в РП – Средец действително е  

работил само един прокурор.  

Със Заповед № 3195/23.08.2012 г.на Заместника на Главния прокурор 

г-н В.Първанов, считано от 10.09.2012 г. прокурор Благовест Вангелов  от 

РП - Момчилград е командирован да изпълнява функциите  на прокурор в 

РП - Средец. 

През 2011 и 2012 г. в РП Средец няма отсъствия на прокурори за повече 

от един месец. 

 

1.2. Незаети щатни бройки за прокурори към края на 2012 г. – 2/два/ 

броя 

1.3.Администрация  

 По утвърдено щатно разписание служителите в РП Средец са 2,5 

щатни бройки: 1 брой - главен счетоводител/ административен секретар; 1 

брой -  съдебен деловодител и 0,5 бр. - куриер. 

 

РП – Средец и РС – Средец са настанени в обща сграда. Условията за 

работа се нормални. 

 

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

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

 

През 2011 г. водените в РП - Средец книги, регистри и дневници са 41, 

а през 2012 г. – 44, които са изброени по-долу /последните 3 са въведени през 

втората година/: 

 

1.  Входящ дневник. 

2.  Изходящ дневник. 

3.  Докладна книга. 

4.  Описна книга на дознанията, следствените дела, БДП и НДП. 

5.  Азбучник към Описната книга на дознанията, следствените   дела, 

БДП и НДП. 

6.  Книга за спрените дела срещу известен извършител. 

7.  Книга за спрените дела срещи неизвестен извършител. 

8.  Книга за обвинителните актове. 

9.  Книга за споразумения в съдебна зала. 

10.  Книга за предложенията за споразумение. 
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11.  Книга за предложенията за освобождаване от наказателна 

отговорност. 

12.  Азбучник към Книгата за обвинителните актове. 

13.  Азбучник към Книгата за предложения за споразумение. 

14.  Азбучник към Книгата за предложенията за освобождаване от 

наказателна отговорност. 

15.  Книга за веществени доказателства. 

16.  Книга за граждански дела. 

17.  Азбучник на гражданите, подали молби/жалби. 

18.  Регистър на лицата, срещу които се водят две или повече досъдебни 

производства. 

19.  Дневник на направените искания за продължаване срока на 

разследване. 

20.  Регистър за възложените предварителни проверки. 

21.  Регистър за възложените лични проверки. 

22.  Книга на задържаните лица. 

23.  Азбучник на задържаните лица. 

24.  Книга за протести. 

25.  Книга на делата, върнати за доразследване. 

26.  Книга за исковите молби. 

27.  Книга на преписките с участие на непълнолетни лица. 

28.  Азбучник към Книгата на преписките с участие на непълнолетни 

лица. 

29.  Книга за предложенията за принудително лечение. 

30.  Азбучник към Книгата за предложенията за принудително лечение. 

31.  Книга за ревизионни актове. 

32.  Книга за изпълнение на присъдите. 

33.  Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите. 

34.  Заповедна книга. 

35.  Книга за заповеди за командировка. 

36.  Книга за регистриране на издадените болнични листове. 

37.  Книга за извършени проверки от Инспекцията по труда. 

38.  Книга за допълнителния труд. 

39.  Книга за извънредния труд 

40.  Регистър за административни преписки КУИППД. 

41.  Касова книга 

 

42. Регистър върнати дела от съда 

     43. Регистър за оправдателни присъди 

     44. Регистър на бързите  и незабавните ДП 
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 По собствена преценка в РП – Средец се водят: 

1. Книга за споразумения в съдебна зала. 

2. Книга за спрените дела срещу известен извършител 

3. Регистър за възложените предварителни проверки. 

4. Регистър на бързите  и незабавните ДП 

5. Регистър за възложените лични проверки. 

 

 Всички книги и регистри се водят на хартиен носител, като на 

електронен носител се водят: 

 1. Дневник на направените искания за продължаване срока на      

разследване. 

2. Регистър на възложените предварителни проверки. 

3. Регистър на лицата, срещу които се водят две или повече досъдебни 

производства. 

4. Главна книга /за счетоводството/. 

5. Регистър за справките от БДН  

6. Регистър върнати дела от съда 

7. Регистър за оправдателни присъди 

8. Регистър за възложените лични проверки. 

9. Регистър на бързите  и незабавните ДП 

 

Проверени са следните книги и дневници в РП – Средец: 

 

Входящ дневник 

 

          Проверен от № 10781 от 27.10.10 г. до 25.08.2011 г. Прономерован и 

прошнурован, налице е пeчат и подпис от административния секретар, а не 

на административния ръководител. Графите по дневника са попълнени, 

като следва да се отбележи, че по движението на определени входящи 

номера са прилагани допълнителни подлепващи листчета, които не са 

трайно прикрепени към дневника и това би могло да доведе до липса на 

данни относно движението по дадена преписка /№1143/2010 г., № 1168/2010 

г., № 1190/2010 г., № 1251/2010 г., № 106/11, 703 /2011 г. и др./.  

          С цел бързина и процесуална ефективност справките по част от 

преписките са изпращани по електронната поща: пр.пр. вх. №79/2011 г., № 

80/2011 г., № 87/2011 г., №89/2011 г. 

          По някои от преписките се констатира непълнота на отбелязванията. 

Така по вх. № 93/2011 г. е отбелязано, че е образувано досъдебно 

производство № 31/11 г. срещу неизвестен извършител по чл. 216 от НК, 
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като производството е спряно  на 09.03.2011 г., отбелязано е, че на 07.07.2011 

г. е получено уведомително писмо от РУП – Средец. От тогава липсват 

данни за движение на преписката. Същото е валидно и за вх. №140/2011 г. 

          По пр. вх. №104/2011 г. е отбелязано, че е налице споразумение по 

НОХД № 28/2011 г. Липсват данни за вида и размера на постигнатото 

споразумение. Същото се отнася и за вх. № 112/2011 г. 

           От проверката на входящия дневник  се констатира, че по някои от 

спрените досъдебни производства срещу неизвестен извършител липсват 

данни по движението на спряното производство. Не става ясно дали са 

изисквани данни от полицията за ОИМ за разкриване на извършителя. 

 

          Книга за изпълнение на присъдите 

 

Книгата се води от 2007 г. През 2011 г. са налице отново подлепващи 

листчета, които не са трайно прикрепени. Макар в справките да фигурира 

липса на неизпълнени присъди, при проверка на книгата се установи, че по 

вх. № 3/2011 г. е отбелязано, че се касае за наложено наказание „пробация” 

/срок - 1г. и 10 м./, което е получено за изпълнение на 04.01.2011 г. и на 

същата дата е изпратено за изпълнение. В книгата е отбелязано, че на 

04.08.2011 г. с определение № 196 /16.05.2011 г. на ОС – Бургас 

„пробацията”  е заменена с  „лишаване от свобода” /срок 9 месеца и 1 ден/ 

при първоначален строг режим. Впоследствие от преписката се установи, че 

присъдата е по НОХД № 265/2010 г. и на 13.08.2011 г. е издадена Европейска 

заповед за арест с цел изпълнение на наказанието.  

 

Проверена бе и Книгата за веществените доказателства, като 

констатациите са отразени в т.3 от настоящия раздел. 

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и като цяло 

отговарят на изискванията на Правилника за организацията и дейността 

на администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ 

и съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  Рядко се 

констатират случаи на непълни  отбелязвания.  

Липсват данни за проверки по книгите. 

 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 

отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 

 

В РП – Средец е въведена и работи Унифицираната информационна 

система /УИС/.  
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Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП – 

Средец се осъществява, съгласно  Указание № 301/2007 г., допълнено с 

Указание № И – 283/2008 г. на Главния прокурор на Република България.  

 

Аналитична дейност  
Въз основа на изготвените статистически данни на шестмесечие и  за 

годината Районният прокурор изготвя сравнителен анализ по различни 

видове показатели, набелязва мерки за преодоляване на допуснати слабост, 

ако такива са налице, извежда изводи за спецификата на района и 

криминогенната обстановка.  

По надзора на досъдебното производство, по линия  „Престъпления 

против горския фонд” два пъти годишно надзорният прокурор изготвя 

анализ за дейността по това направление  за допусканите слабости и за 

предприетите  мерки за отстраняването им.  

Всяка година във връзка с чл. 242 от НПК се изготвя анализ на 

случаите, в които прокурорът връща делото на разследващия орган за 

отстраняване на допуснати нарушения, както и на върнатите от съда 

неодобрени споразумения или когато по тях са направени промени в 

съдебна зала. Изготвят се регулярни справки и анализи  по дела  за лица, 

срещу които се водят две и повече от две досъдебни производства. 

Въз основа на  Указание №154/28.03.2012 г. на Главния прокурор на 

РБ след края на първо и второ шестмесечие се изготвя анализ на върнатите 

от съда дела за доразследване и на постановените през периода 

оправдателни присъди. 

 

 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 

  

В РП – Средец е създадена организация за съхраняване на 

веществените доказателства, съгласно разпоредбите на чл. 95 и сл. от 

ПОДАПРБ. Със Заповед № 49/27.09.2010 г. на административния 

ръководител на РП – Средец е регламентиран редът, обособено е специално 

помещение, в което се съхраняват  веществените доказателства, въведен е 

специален дневник за веществени доказателства, приобщени по дела, 

разследването по които се извършва от прокурор при РП - Средец.  

Създадена е комисия, която ежегодно извършва инвентаризация за 

наличността и съхранението на веществените доказателства. Протоколът от 

извършената инвентаризация се докладва на Административния ръководител 

- Районен прокурор на РП - Средец.  

          За Книга за веществените доказателства се използва  папка от 2006 
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г. като към същата е приложена Заповед № 49/27.09.2010 г. на 

административния ръководител. Папката не е разпределена по години, а се 

води по пореден номер, няма приключване за съответната календарна 

година. Липсват данни за лицето, внесло и приело веществените 

доказателства от/в съда, както и от/към полицията. Прономерована, 

прошнурована и подпечатана. Липсват данни за извършвани проверки. 

 

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 

и делата. 

 

Със Заповед № 25/12.10.2007г. на Административния ръководител -

Районен прокурор РП Средец, на основание Заповед № ЛС - 

6185/12.09.2007г. на Главния прокурор на РБ, Заповед № ЛС – 63/02.10.2007 

г. на заместника на главния прокурор, считано от 15.10.2007 г.  

новопостъпилите преписки и дела в РП - Средец се разпределят чрез 

програмния продукт за случайно разпределение на преписки и дела Law 

Choice. Със същата Заповед са определени групите преписки, 

натовареността на прокурорите,съдебния служител, който работи с 

програмата, първоначалните данни, процента на натовареност,въведено е 

задължение за прилагане на листа с избор към всеки един материал. 

 Със Заповед № 10/2012г. Административният ръководител - Районен 

прокурор РП Средец са въведени нови групи преписки и са определени 

прокурорите за работа по тях, както и натовареността  им. Така към 

съществуващите вече 3 групи преписки, са добавени още: четвърта група – 

изпълнение на наказанията, пета – граждански дела, шеста – други – 

преписки, постъпващи по видовете надзори. С изключение на четвърта и 

пета група /в които прокурор Маджарова е с 50% натовареност/, по всички 

останали групи административният ръководител е със 100% натовареност.  

 В раздел ІІ, т. VІІ на Заповед № 10/2012 г. /при отделяне и разделяне 

на материали по вече заведени преписки и дела, новите материали 

остават за наблюдение на прокурора, произнесъл се със съответния 

прокурорски акт/ на практика е установена възможност за отклонение от 

принципа на случайния подбор.1 

 Предвид кадровата промяна и командироването на прокурор от РП 

Момчилград, със Заповед № 57/10.09.2012 г. на Административния 

ръководител - Районен прокурор на РП - Средец  командированият 

прокурор е включен в програмата за случайно разпределение. /Копия от 

заповедите по настоящата т. 4 са приложени към акта/. 

                                           
1 Виж по-долу пр.пр. №  215/2012 г. 



9 

 

 

 

5. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт. 

 

5.1. Проверки през 2011 г. 

 

През 2011 г. са извършени следните проверки по инициатива на 

административния ръководител на РП – Средец: 

 

 Пълна ревизия на съществуващата информация в УИС, касаеща 

преписки и досъдебни производства на РП Средец, на база сравняване с 

всички водени регистри и книги и съблюдаване  на указанието за 

работа с УИС, както и на база Инструкцията за поддръжка  и 

използване на електронния регистър на лица с неприключени 

наказателни производства; 

 

  Със Заповед № 47/17.10.2011 г. Административният ръководител - 

районен прокурор РП Средец е разпоредил до 20.10.2011 г. 

прокурорите да извършат проверка на всички наблюдавани от тях 

досъдебни производства, по които разследването не е приключило, 

респективно делата не са постъпили в РП Средец за решаване, с оглед 

проверка на срочността на разследването по тях. 

 

 

В изпълнение  на разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт са извършени следните проверки и ревизии през 2011 г.: 

 

 По указание на отдел „Административен” при ОП Бургас, РП Средец е 

извършила проверка по реда на чл. 145, ал.1, т.3 от ЗСВ на кмета на 

Община Средец относно спазване на изискванията по чл. 56 и чл. 57 от 

ЗУТ и съответната наредба на Общинския съвет за поставяне на 

преместваеми увеселителни обекти, търговски обекти и обекти за други 

обслужващи дейности върху общински имоти, както и за рекламни, 

информационни и монументално-декоративни елементи върху 

недвижими имоти; 

 

 По указание на Заместника на Апелативния прокурор при Апелативна 

Прокуратура – гр. Бургас,  РП Средец е извършила проверка по реда на 
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чл.145 ал.І т.2 от ЗСВ в Община Средец, относно законосъобразността 

на решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината 

по прекратяване на съсобствеността между общината и физическите 

или юридическите лица по реда на чл. 36 от ЗОС.   

  

През 2011 г. в РП Средец е извършена планова проверка от ОП 

Бургас по цялостната дейност по всички надзори за 2010 г. и тематична 

ревизия относно разследването срещу лица с две и повече неприключени 

наказателни производства. 

 

5.2. Проверки през 2012 г. 

 

 По инициатива на административния ръководител: 

 Проверка на данните, въведени в УИС, чрез съпоставяне с отразеното 

по водените в прокуратурата дневници, а при нужда и чрез съпоставяне 

на материалите по наблюдателните производства, по всяко едно от 

делата с известен извършител, по което наказателното производство не 

е приключило /до влизане на присъдата в сила или на постановлението 

за прекратяване/. 

 

 С Разпореждане № 5/21.01.2012 г. Административния .ръководител - 

районен прокурор на РП Средец е разпоредил наблюдаващите 

прокурори да извършат проверка на наблюдателните производства и 

при наличие на предпоставките по чл.234, ал.8 от НПК в срок до 

19.02.2012 г. да се произнесат по всеки един от случаите. 

 

 Във връзка със Заповед № 525/22.02.2012 г. на Главен прокурор на РБ, 

въвеждаща в действие „Електронен регистър за срочността на 

разследването, произнасянето от прокурор и задържане под стража”, с  

Разпореждане № 16/27.02.2012 г. Административният ръководител - 

районен прокурор на РП Средец е разпоредил да се извърши проверка в 

УИС на делата, отразени в Регистъра за срочност на разследването и 

проверките, произнасянето на прокурор и задържането под стража за 

РП Средец в колона „Брой неприключени и нерешени досъдебни 

производства от 1 до 2 г.”, както и на преписките, включени в колона 

”Брой нерешени преписки над 40 дни”, чрез съпоставяне с отразеното 

по водените в прокуратурата дневници. 

 

 С Разпореждане № 29/26.04.2012г. Административният ръководител 

Районен прокурор на РП Средец е разпоредил наблюдаващите 
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прокурори да извършат проверка за наличие/липса на основания МПС 

да се съхраняват / да се отнемат / да се върнат. При наличие на законови 

основания да се предприеме необходимото за произнасяне от 

компетентния орган за отнемане или връщане на МПС.  

 

В изпълнение  на разпореждания /указания/ на други органи на 

съдебната власт са извършени следните проверки и ревизии през 2012 г.: 

 

 По указание на отдел „Административен” при ОП - Бургас е извършена 

проверка по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на Решенията на 

Общински съвет - Средец, относно управлението и разпореждането с 

язовири - публична общинска осбственост; 

 

 По указание на отдел „Административен” при ОП - Бургас е извършена 

проверка по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСВ на актовете на 

местните органи на власт и самоуправление във връзка с ограничаване 

на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. 

 

През 2012 г. в РП Средец е извършена планова проверка от ОП 

Бургас по планираните и цялостната дейност по всички надзори за 2011 г.  

 

 През 2012г. е извършена проверка от АП - Бургас на досъдебните 

производства за лица, срещу които се водят три и повече досъдебни 

производства. 

 

През 2012 г. е извършена ревизия от ОП Бургас по „Надзора за 

законност и закрила на непълнолетните и малолетни лица”. 

 

 През 2012 г. е извършена проверка от ОП - Бургас /Разпореждане № РД 

04-17/30.01.2012г./, относно дейността на РП - Средец по предварителните 

проверки, съобразно Инструкцията за провеждане на предварителни 

проверки. 

 

 През проверявания период /2011 и 2012 г./ в съответствие с  плана на 

РП - Средец, се извършва постоянен текущ надзор за законност на 

административните актове  на Общинския съвет - гр. Средец.  
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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. 

 

Броят на наблюдаваните преписки през 2011 г. е бил 494, от които 

460 новообразувани. През  2012 г. броят на наблюдаваните е бил 387, от 

които 354 новообразувани. 

През 2011 г. са решени  481 преписки, а през 2012 г.– 382.  

Отказите да се образува наказателно производство през 2011 г. са 

189 /39, 3 % от решените преписки/, а през 2012 г. – 97 / 25,4 %/.  

Образувани досъдебни производства през 2011 г. са 132 /27,4 %/, а 

през 2012 г. – 129 /33,8 %/. 

Изпратените по компетентност преписки през 2011 г. са  37, а през 

2012 г. – 32. 

Прекратени преписки  през 2011 и 2012 г. с резолюция, /съгласно 

Указание И – 281/2006 г., както и на основание Инструкция И 89/2011 г./ - са 

22 за всяка от годините от проверявания период. 

От посочените цифри е видно, че в процентно отношение се е 

увеличил делът на образуваните досъдебни производства за сметка на 

намаления процент на отказите от образуване на досъдебно производство. 

 

Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2011 г. са  4 /2,1 % от постановените откази/, а през 2012г. – 1 /1 %/. През 

2011 и 2012 г. няма отменени постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство на РП Средец.2 

Сравнението сочи, че в процентно съотношение броят на 

действително обжалваните постановления за отказ от образуване на 

досъдебно производство на практика е сведен до 1%, а обстоятелството, 

че  през проверявания период няма отменени постановления за отказ говори 

за много добрата  работа на РП - Средец по преписките.  

 

 

На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 

 

Пр. пр. №222/2011 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Маджарова. 

Образувана по повод молба от 11.02.2011 г. до началника на РПУ – Средец, 

                                           
2 Всъщност за 2011 г. РП - Средец има за 2011 г. 19 броя общо потвърдени постановления за отказ 

- 4 по жалби на граждани и 15 бр. инстанционно проверени; за 2012 г. РП - Средец има 6 броя общо 

потвърдени постановления за отказ - 1 по жалба на граждани и 5бр. инстанционно проверени. 
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изпратена в РП – гр. Средец с писмо от 28.02.2011 г. Заведена е на 07.03.2011 

г. в РП – Средец, като с протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 

същата дата преписката е разпределена на прокурор Маджарова. С 

постановление от 18.03.2011 г. е постановен отказ да се образува досъдебно 

производство на основание чл. 24, ал. 1 т.1 от НПК и чл.9, ал. 2 от НК и 

преписката е прекратена. /Посочените основания за отказ са 

взаимноизключващи се!/ 

 

Пр.пр. №302/2011 г. по описа на РП – Средец. Образувана по повод 

сигнал до РУП – Средец за извършено престъпление от общ характер. След 

извършена преписката е изпратена  по компетентност от РУП – Средец с 

писмо от 17.03.2011 г., получено в РП – Средец на 21.03.2011 г. С протокол 

за избор от същата дата за наблюдаващ прокурор е определена прокурор 

Маджарова. С постановление от 22.03.2011 г. прокурор Маджарова е 

отказала да образува досъдебно производство на основание чл. 9 ал.2 от НК. 

 

Пр. пр. №215/2012 г. по описа на РП – Средец. Образувана с 

постановление от 23.02.2012 г. на ОП – Бургас, преписката е изпратена на РП 

– Средец по компетентност. Случайният избор е отразен с резолюция, като за 

наблюдаващ прокурор е определена прокурор Маджарова, Протоколът за 

случайния избор не е приложен към преписката, а в отделен класьор. С 

писмо на РП – Средец от 24.02.2012 г. преписката е изпратена до Началника 

на РУП – Средец за извършване на предварителна проверка в изпълнение на 

чл.9, ал.3 от Инструкция за провеждане на предварителни проверки И-89/ 

2011г.  със срок за извършване 50 дни. С писмо от 07.06.2012 г. преписката е 

изпратена от РУП – Средец в РП – Средец с мнение за образуване на 

досъдебно производство. С постановление от 06.07.2012 г. на РП  - Средец са 

отделени материали в нова преписка, която е останала за наблюдение 

отново при прокурор Маджарова. С постановление от 06.07.2012 г. е 

отказано да се образува досъдебно производство  на  основание 24, ал.1, т. 1 

от НПК и преписката е прекратена. С писмо от 13.08.2012 г. на РП – Средец 

преписката е изпратено до Председателя на Общинска избирателна комисия 

за преценка и за евентуално реализиране на административно-наказателна 

отговорност. 

 

Пр. пр. №274/2011 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Дапчева. 

Преписката е изпратена на 14.03.2011 г.  от РУП – Бургас ведно с докладна 

записка в РУП – Средец по компетентност. С протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор от 16.03.2011 г. за наблюдаващ прокурор е определен 

прокурор Дапчева. С постановление от 16.03.2011 г.  е постановен  отказ да 
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се образува досъдебно производство и преписката е прекратена. Копие от 

постановлението е изпратено на страните като е приложена разписка. С 

писмо от 01.04.2011 г. на РП – Средец постановлението за отказ ведно с 

преписката е изпратено на началника на РУП – Средец за сведение и 

изпълнение. 

 

Пр. пр. №620/2011 г. по описа на РП – Средец. Образувана в Районна 

прокуратура – Средец по повод препращането й по компетентност от ОП – 

Бургас с писмо от 04.07.2011 г. С протокол за избор на наблюдаващ прокурор 

от същата дата е определена прокурор Дапчева. С писмо от 05.07.2011 г. РП 

– Средец е поискала сведения от началника на РУП – Средец. На 15.07.2011 

г. в РП – Средец е получена исканата информация от РУП – Средец. С 

постановление от 15.08.2011 г.  е постановен  отказ да се образува досъдебно 

производство като е указано  копие от постановлението да се  изпрати на 

страните.  Няма обаче данни /обратна разписка или др. подобни/ такова да 

изпратено. 

 

Пр. пр. №68/2012 г. по описа на РП – Средец. Преписката е 

образувана в Районна прокуратура – Средец по получен сигнал за извършено 

престъпление от общ характер. С протокол от 18.01.2012 г. за избор на 

наблюдаващ прокурор е определена прокурор Дапчева. Протоколът не е 

приложен към преписката, а в отделен класьор. С писмо от 19.01.2012 г. 

преписката е изпратена в РУП – Средец за предварителна проверка. С писмо 

от 20.02.2012 г. преписката е върната в РП – Средец по компетентност. С 

постановление на РП - Средец от 24.02.2012 г. преписката е прекратена и е  

отказано образуване на досъдебно производство като е посочено копие от 

постановление да се изпрати на жалбоподателя. Липсва обратна разписка за 

изпращането. 

 

 

С оглед проверка на администрирането на преписките, които са 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство и 

постановленията на прокурорите са обжалвани, на случаен принцип 

бяха проверени следните преписки: 

 

 

Пр. пр. № 191/2011 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Дапчева. С 

постановление от 22.02.2011 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. На 31.03.2011 г. в РП – Средец е получена жалба срещу 

постановление за отказ. На 04.04.2011 г. преписката е изпратена на Окръжна 
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прокуратура – Бургас по компетентност. С постановление от 12.04. 2011 г. 

постановлението за отказ на РП – Средец е потвърдено.  

 

Пр. пр. № 18/2011 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Дапчева. С 

постановление от 11.03.2011 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. На 17.03.2011 г. в Районна прокуратура – Средец е постъпила 

жалба срещу постановлението, която ведно с преписката на същата дата е 

изпратена в Окръжна прокуратура – Бургас. С писмо от 01.04.2011 г. ОП – 

Бургас е поискала изготвяне на писмено становище по жалбата. С писмо от 

04.04.2011 г. на РП – Средец е изготвено такова и е изпратено в ОП – Бургас. 

На 18.04.2011г. постановлението за отказ на Районна прокуратура – Средец е 

потвърдено.  

 

Пр. пр. № 803/2012 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Вангелов. 

С постановление от 04.10.2012 г. е отказано да се образува досъдебно 

производство. С писмо от 24.10.2012 г. РП – Средец е изпратила преписката 

в ОП – Бургас съгласно Указание изх. № 350/06 г. на АП – Бургас. С 

постановление на ОП – Бургас от 19.11.2012 г. постановлението за отказ е 

потвърдено.  

 

Пр. пр. № 224/2011 г. по описа на РП – Средец. Прокурор 

Маджарова. С постановление от 09.03.2011 г. е отказано да се образува 

досъдебно производство. На 16.03.2011 г. в Районна прокуратура – Средец е 

постъпила жалба срещу постановлението, която ведно с преписката на 

същата дата е изпратена в Окръжна прокуратура – Бургас по компетентност. 

На 28.03.2011г. постановлението за отказ на Районна прокуратура – Средец е 

потвърдено.  

 

 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 

приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 

на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

 

Назначаването на проверки по преписки през 2011 и 2012 г. в РП – 

Средец се е извършвало съгласно действалото до март 2011 г. Указание 

281/2006 г. на Главния прокурор на Република България, а от март 2011г. 

съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

Преписките в Районна прокуратура – Средец се решават от 

прокурорите в установения срок. Не по всички преписки е приложен 
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протоколът за избор на наблюдаващ прокурор, тъй като някои от 

протоколите са класирани в отделна папка. 

Движението на преписките се отразява пълно, но при някои от тях -

неточно във входящия дневник. Датата за изготвяне на постановлението за 

отказ се различава от датата на извеждане на същото. В дневника се 

отразява датата на изготвяне на постановлението.  

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, с 

които се прекратяват преписките, се указва възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. В някои от 

постановленията за отказ изрично е посочен 7-дневен срок за обжалване от 

получаването му, без такъв срок да определен в НПК. В същото време не по 

всички преписки при изпращане на копия от постановлението за отказ от 

образуване на досъдебно производство се прилагат обратните разписки.  

В други постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство са посочени взаимноизключващи се основания за отказ /така 

напр. пр.пр. № 222/2011 г./ 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Бургас по 

компетентност.  

 

 

ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

ЗСВ.3 

 

През 2011 г. в РП – Средец са наблюдавани общо 552 досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 530 досъдебни производства, 18 – 

бързи и 4 незабавни производства. Новообразуваните са както следва: 

досъдебни производства – 242, 16 бързи и 4 незабавни производства.    

През 2012 г. в РП – Средец са наблюдавани общо 4994  досъдебни, 

бързи и незабавни производства,  от които 458 досъдебни производства,  36 

бързи производства и 5 незабавни производства. Новообразуваните са както 

следва: досъдебни производства – 262 и всички бързи и незабавни 

производства - 41. 

                                           
 
3 Предвид забраната, установена с чл. 198 от НПК, движението на конкретно проверените 

досъдебните производства не се публикува. 
4 Поради същата причина тази цифра в годишния статистически отчет е 498. 
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Приключени от разследващ орган и решени от прокурор5 в 

предвидените в НПК срокове през 2011 г. са 450 досъдебни, 18 бързи и 4 

незабавни производства. През 2012 г. са приключени 364 досъдебни 

производства и всичките бързи /36/ производства и незабавни /5/ 

производства.   

Спрените досъдебни производства  през 2011 г. са общо 117, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 110, спрени срещу известен 

извършител – 7. 

Спрените досъдебни производства през 2012 г. са общо 120, от които 

117 срещу неизвестен извършител и 3 срещу известен извършител. 

 

 

Беше извършена проверка на следните спрени наказателни 

производства, водени срещу известен извършител: 

 

Пр. пр. № 427/2011 г.  по описа на РП – Средец, ДП № 08-193/2011 г. 

на РУП – Средец. Прокурор Дапчева. … 

Пр. пр. № 966/2011 г.  по описа на РП – Средец, ДП № 08-429/2010 г. 

на РУП – Средец. Прокурор Маджарова. … 

 

Произнасянията на прокурорите са в законоустановения срок. 

Установи се, че досъдебните производства срещу известен извършител се 

спират при наличие на предвидените в НПК основания.  

Посочва се  номера на телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ.  

В постановленията за спиране на наказателното производство е 

указано на всяко тримесечие да се изпраща информация относно резултата 

от проведеното издирване на съответното лице. 

 Наблюдаващите прокурори изискват информация от органите на 

МВР за резултатите от проведените оперативно – издирвателни 

мероприятия.  

По спрените досъдебните производства се изготвя и прилага 

календарно-оперативен план.  

 

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

                                           
5В общия брой на решените ДП са включени и прекратените по давност, спрени в предходните 

отчетни години. Последните се посочват само като наблюдавани и решени, без да се отчитат като  

приключени от разследващ орган. 
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изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението.  

 

Прекратените наказателни производства  през 2011 г. са общо 212 /39 

водени срещу известен извършител и 173 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 157. Обжалвано 

пред съда е 1 постановление, което е отменено. Обжалвано пред по-

горестояща прокуратура е също 1 постановление, което е отменено. 

  

Прекратените наказателни производства  през 2012 г. са общо 142 /31 

водени срещу известен извършител и 111 водени срещу неизвестен 

извършител/, от тях прекратени по давност 103. Обжалвано пред съда  е 1 

постановление за прекратяване, което е отменено. Обжалвано пред по-

горестояща прокуратура – 1 постановление, което е потвърдено.  

 

 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 

 

Пр. пр. № 51/2012 г. по описа на РП – Средец, ДП № 08- 389/2011г. 

по описа на РУП – Средец. … 

Пр. пр. № 665 /2012 г. по описа на РП – Средец, ДП № 08- 233/2009г. 

по описа на РУП – Средец. … 
 

 През 2011  г. са изготвени 32 предложения от разследващите органи до 

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на срока за 

разследване, като всички са уважени. През 2012 г. са изготвени 161 такива 

предложения  - всички са уважени. 

 Направените през 2011 г. искания от наблюдаващия прокурор за 

продължаване срока на разследването до административния 

ръководител на прокуратура са 65, а през 2012 г. -  112, като всички са 

уважени. 

През 2011 г. общият брой на исканията от наблюдаващия 

прокурор за продължаване срока на разследването до 

административния ръководител на по-горестоящата прокуратура 

са 39, през 2012 г. – 81. Няма неуважени искания. 

 

През 2011 г. от прокурорите от РП – Средец  не са изготвени искания 

за вземане на обезпечителни мерки по реда на НПК, а през 2012 г. в съда е 

внесено 1 такова искане, което е уважено. 
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 Беше извършена проверка на досъдебни производства, по които 

наказателното производство е спирано и възобновявано:  

 

Пр. пр. № 17/2011 г. по описа на РП – Средец, ДП № 08-314/2010 г. 

по описа на РУП – Средец. Прокурор – Маджарова. … 

Пр. пр. № 220/2010 г. по описа на Районна прокуратура – Средец, 

ДП № 08-356/2010 г. по описа на РУП – Средец. … 

 

Установи се, че  след  възобновяване на наказателното производство, 

наблюдаващият прокурор е искал удължаване на срока за разследване, 

съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на 

Република България. 

 

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

ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор 

 

През 2011г. в РС – Средец са внесени общо 42 обвинителни акта, а 

през 2012 г. в РС – Средец са внесени 55 обвинителни акта. 

Върнати от съда дела през 2011 г. с внесени обвинителни актове – 2, и 

двете  – с разпореждане.  През 2012 г. няма върнати  от съда обвинителни 

актове.  

Решените от съда дела през 2011 г. по обвинителен акт са общо 45. 

През 2012 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 58. 

 През 2011 г. осъдителните присъди по общия ред са 5, а през 2012 г. 

– 21. През проверявания период няма протестирани присъди по общия ред.  

През 2011 г. и 2012 г. не са постановявани оправдателни присъди по 

общия ред.   

Прокурорските актове са мотивирани, законосъобразни и обосновани, 

което обосновава и липсата на върнати от съда дела /през 2012 г./ и 

оправдателни присъди /през целия проверяван период/. 

 

На случаен принцип бяха проверени дела, които са внесени в РС –  

внесени обвинителни актове през 2011 г. и 2012 г.: 

 

ПД № 13/2011 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Маджарова. На 

На 17.02.2011 г. досъдебно производство е получено в Районна прокуратура 

– Средец. На 21.03.2011 г. е постановено частично прекратяване на 
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производството. На 31.03.2011 г. е внесен обвинителен акт  в РС – Средец. 

На 04.05.2011 г. е постановена присъда. 

 

ПД № 45/2012 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Благовест 

Вангелов. На 11.10.2012 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Средец. Обвинителен акт е внесен в РС - Средец на 17.10.2012 

г. На 15.11.2012 г. е постановена присъда. 

 

ПД № 42/2012 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Благовест 

Вангелов. На 26.09.2012 г. досъдебно производство е получено в Районна 

прокуратура – Средец. На 27.09.2012 г. е внесен обвинителен акт. На 

22.10.2012 г. е постановена присъда. 

 

 

През 2011 г. осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 

/чл.371 и сл. от НПК/ са 19, а през 2012 г. – 28. По този ред няма 

протестирани присъди, както няма и оправдателни присъди.  

 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

 

Броят на споразуменията в хода на съдебното следствие през 2011 

г. е 11, а през 2012 г. броят на споразуменията е 9. 

 

Внесените в съда споразумения по чл. 381 от НПК през 2011 г. са 

общо 84, като  всички са одобрени. През 2012 г. – 75, като в края на периода 

73 от тях са били одобрени от съда, а 2 са върнати на прокурора /одобрени са 

през 2013 г./.  

 

На случаен принцип бяха проверени: 

 

Пр. пр. № 340/2011  г. по описа на РП – Средец. Прокурор Дапчева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Средец на 02.06.2011 г. На 

05.07.2011 г. е внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 

чл.381 от НПК. 

 

Пр. пр. № 22/2012 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Дапчева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Средец на 14.03.2012 г. На 
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30.03.2012 г. е внесено в Районен съд – Средец споразумение за решаване на 

делото по реда на чл.381 от НПК. 

 

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По някои от делата във входящия дневник като дата на одобреното 

споразумение е отбелязана датата на внасянето, а не датата на 

протокола, с който е одобрено споразумението. 

 

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 през 2011 г. са общо – 19.  Решени от съда са  - 

19 предложения, от тях уважени – 18, върнати от съда – няма, прекратено е 

1/.  

През 2012 г. са внесени  11 предложения по чл. 375 от НПК. Решени от 

съда са  – 14, от тях 13 – уважени, оправдан – 1 /протестът е уважен и делото 

е върнато на РС Средец – за разглеждане от нов състав, като се чака 

произнасяне/, прекратени и върнати – няма.  

 

На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 

 

Пр. пр. № 900/2012 г. по описа на РП – Средец. Прокурор 

Маджарова. Към преписката не се прилага протокол за случайно 

разпределение. Същият се намира в отделен класьор. На 09.05.2012 г. е 

внесено в съда. 

 

Пр. пр. № 1249/2010 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Дапчева. 

Делото е получено в Районна прокуратура – Средец на 07.01.2011 г. и 

изпратено в Районен съд - Средец на 05. 05.2011 г.  

 

Пр. пр. № 19/2011 г. по описа на РП – Средец. Прокурор Дапчева. Не 

се прилага към преписката протокол за случайно разпределение. Същият се 

намира в отделен класьор. На 07.04.2011 г. е пристигнало в РП – Средец с 

мнение за съд. На 29.04.2011 г. е внесено в съда. Решението е постановено на 

07.06.2011 г. 

 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 
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освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Констатирано бе, че протоколите за случайното разпределение се 

подреждат в отделен класьор, а не към преписките. 

 

През 2011 г. прокурорите от РП – Средец са взели участие в 209 

съдебни заседания. През 2012 г. – 199 съдебни заседания. 

 

Прокурорските актове съдържат всички изискуеми от закона 

реквизити, обосновани са, точно и ясно се излага фактическата обстановка 

и изведените въз основа на нея правни изводи.  

Прокурорските дела се комплектоват с необходимите материали, 

касаещи наказателното производство. 

 

2. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 

 

През 2011 г. са приведени в изпълнение 157 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

През 2012 г. са приведени в изпълнение 141 присъди, като неприведени 

присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма. 

 

Книгата за изпълнение на присъдите се води добре.  

В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само присъдите, 

които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се установи липса 

на изрично отбелязване, че същата се проверява ежемесечно от прокурора.  

 

На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 

 

Пр. № Р 12/2012 г. по описа на РП – Средец. С определение от 

30.01.2012г. съдът е одобрил споразумение по НОХД №18/2012г. На 

подсъдимия е наложено наказание „пробация” за срок от 9 месеца и 

„лишаване от право да управлява МПС” за срок от 5 години. РС – Средец 

изпраща протокол от с.з. ведно с определението на РП – Средец, където е 

отбелязано със съответния печат на съда и подпис на съдията, датата на 

влязлото в сила споразумение. С писмо от 03.02.2012 г. е изпратен препис от 

протокола  на началника ОС „ИН” , сектор „Пробация” и на началник сектор 

„ПП” на ОДМВР – Бургас за изпълнение на присъдата. На 16.05.2011 г. 

сектор „Пробация” уведомява РП – Средец, че е започнало изтърпяването на 

наказанието, считано от 08.02.2011 г. С писмо от  03.08.2012 г. МВР – сектор 
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„ПП” уведомява РП – Средец, че наложеното наказание е изтърпяно на 

26.07.2012 г. Изтърпяването на наказанието „Пробация” е удостоверено с 

писмо на началника на ОС „ИН” от 15.11.2012 г. С писмо от 15.11.2012 г. 

Районна прокуратура – Средец от своя страна е уведомила Районен съд – 

Средец за изтърпяното наказание. 

 

Пр. № Р 46/2012 г. по описа на РП – Средец. С протокол от 

02.04.2012 г. РС - Средец е одобрил споразумение по НОХД №55/2012г., с 

което на подсъдимия са наложени следните наказания „Пробация” за срок 1 

г. и 2 месеца и „лишаване от право да управлява МПС” - 10 месеца. Липсват 

данни кога Районен съд – Средец е изпратил препис от присъдата в РП – 

Средец. С писмо от 05.04.2012 г. е изпратен препис от присъдата на ОДМВР 

– Бургас и  на РП - Бургас за изпълнение, като последната информира 

обратно РП – Средец на 24.04.2012 г., че наказанието е приведено в 

изпълнение. 

 

3.  Гражданско-съдебен надзор. 

  

През 2011 г. прокурорите от РП – Средец са взели участие  по 16 

граждански дела. Предявени граждански искове - 1. Няма обжалвани от 

прокурор съдебни решения по граждански дела. 

През 2012 г. прокурорите от РП – Средец  са взели участие по 11 

граждански дела. Предявени граждански искове - 1. Обжалвани от прокурор 

съдебни решения по граждански дела – няма. 

 

4. Административно-съдебен надзор. 

 

През 2011 г. са образувани 18 преписки, в това число 16 по протоколи 

от заседания на ОС – гр. Средец и 2 по изпълнение на планови задачи.  

По 16 от преписките са били извършени проверки по реда на чл.145, 

ал.1, т.1 от ЗСВ;   по 1 преписка проверката е извършена по чл.145 ал.1, т.2 от 

ЗСВ и по 1 от преписките проверката е извършена по чл.145, ал.1, .3 от ЗСВ. 

Всички преписки са били решени в срок, а проверките извършени в 

зададения от прокурора срок. 

През 2012 г. по адмнистративно-съдебния надзор в РП Средец са били 

образувани 20 преписки, в това число 18 по протоколи от заседания на ОС и 

2 по изпълнение на планова задача.  

От тях 19 /деветнадесет/ проверки са били извършени по реда на чл. 

145, ал. 1, т. 1 от ЗСВ; 1- по реда на чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, проверка по 

реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – няма. 
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 Всички преписки са били решени в срок, а проверките - извършени в 

зададения от прокурора срок. 

 

Докато през 2011 г. от РП Средец са проверени общо 276 

административни акта,  през 2012 г. числото на проверените 

административни актове се е увеличило повече от 2 пъти -  563.  

                         

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите, регистрите и дневниците като цяло се водят в 

съответствие с изискванията на Правилника за организацията и 

дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България 

/ПОДАПРБ/ и съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

Отбелязванията в тях са относително пълни и точни.  

В проверените от екипа на ИВСС входящ дневник и книгата за 

изпълнение на наказанията се констатира дописването на информация по 

движението на делата на подлепващи листчета, които не са трайно 

прикрепени към книгите. Книгата за веществените доказателства няма 

приключване по години, липсват данни за предаващия и приемащия 

веществените доказателства.  

За всички проверени книги липсват данни за извършвани проверки от 

съответния административен ръководител.  

 

Назначаването на проверки по преписки през 2011 и 2012 г. в РП – 

Средец се е извършвало съгласно действалото до март 2011 г. Указание 

281/2006 г. на Главния прокурор на Република България, а от март 2011г. 

съгласно Инструкция 89/2011г. на главния прокурор и министъра на 

вътрешните работи за провеждане на предварителните проверки.   

Преписките в Районна прокуратура – Средец се решават от 

прокурорите в установения срок. Не по всички преписки е приложен 

протоколът за избор на наблюдаващ прокурор, тъй като  протоколите за 

случайно разпределение се подреждат в отделен класьор, а не към всяка 

преписка. 
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При някои преписки се констатира непълно или неточно отразяване 

на движението им във входящия дневник. Датата за изготвяне на 

постановлението за отказ се различава от датата на извеждане на 

същото. В дневника се отразява датата на изготвяне на постановлението.  

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, с 

които се прекратяват преписките, се указва възможността за 

обжалването им пред по-горестоящата прокуратура. В някои от 

постановленията за отказ изрично е посочен 7-дневен срок за обжалване от 

получаването му, без такъв срок да определен в НПК. В същото време не по 

всички преписки при изпращане на копия от постановлението за отказ от 

образуване на досъдебно производство се прилагат обратните разписки.  

В други постановления за отказ от образуване на досъдебно 

производство са посочени взаимноизключващи се основания за отказ /така 

напр. пр.пр. № 222/2011 г./ 

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство, преписките ведно с постъпилите жалби  се 

администрират своевременно и изпращат на ОП – Бургас по 

компетентност.  

Установи се наличието на практика при която при постъпването 

на преписка в прокуратурата  се дава входящ номер на преписката и при 

последващо образуване на досъдебно производство да се въвежда нов 

номер, който е различен от въведения номер на разследващия орган. С 

цел процесуална ефективност и деловодна нагледност би следвало 

движението на съответната преписка и веднъж въведеният номер на 

досъдебното производство от разследващия орган да продължава 

движението в прокуратурата под същия входящ номер на ДП. 

Установиха се случаи на отклонение от принципа на случайно 

разпределение на преписки. 

Произнасянията на прокурорите по досъдебните производства са в 

законоустановения срок. Установи се, че досъдебните производства срещу 

известен извършител се спират при наличие на предвидените в НПК 

основания.  

Посочва се  номера на телеграмата, с която лицето е обявено за ОДИ.  

В постановленията за спиране на наказателното производство е 

указано на всяко тримесечие да се изпраща информация относно резултата 

от проведеното издирване на съответното лице. 

 Наблюдаващите прокурори изискват информация от органите на 

МВР за резултатите от проведените оперативно – издирвателни 

мероприятия.  
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По спрените досъдебните производства се изготвя и прилага 

календарно-оперативен план.  

Произнасянията на прокурорите по дела, водени срещу неизвестен 

извършител, след приключване на разследването и постъпване на делото в 

прокуратурата са в законоустановения срок, след което същите  се 

изпращат на органите на МВР за продължаване издирването на 

неустановения извършител на престъплението.  

Установи се, че  след  възобновяване на наказателното производство, 

наблюдаващият прокурор е искал удължаване на срока за разследване, 

съгласно Указания № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на Главния прокурор на 

Република България. 

От извършената проверка на конкретни дела се установи, че 

прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в 

разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК срок.  

Видно от изложеното, произнасянията на прокурорите по 

приключилите досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на 

чл.381 от НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По някои от делата във входящия дневник като дата на одобреното 

споразумение е отбелязана датата на внасянето, а не датата на 

протокола, с който е одобрено споразумението. 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 

Книгата за изпълнение на присъдите се води добре.  

В книгата за изпълнение на присъдите се отразяват  само присъдите, 

които подлежат на изпълнение. При преглед на книгата се установи липса 

на изрично отбелязване, че същата се проверява ежемесечно от прокурора.  

 

 

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

необходимо да даде следните 

    

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Книгите, регистрите и дневниците да се приключват всяка 

календарна година, с подпис на административния ръководител и печат 

на РП – Средец, с които да се удостовери след кой пореден номер 

приключва съответната година. Да се организира редовното 

проверяване на книгите съобразно изискванията на Правилника. 
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2.  Административният ръководител да прецени възможността за 

преустановяване практиката на двойното номериране на досъдебни 

производства по входящия дневник и с оглед процесуална ефективност 

и деловодна прегледност движението им да продължава в прокуратурата 

под същия входящ номер на ДП, а не с допълнителен номер на 

прокуратурата. 

 

3. Водената в РП - Средец книга за веществените доказателства да 

се приведе в съответствие с изискванията на ПОДАПРБ. 

 

4. Всички преписки да се комплектоват като към тях се приложи 

протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

 

5. Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство  да се изпращат на всички лица, посочени в чл.244, ал. 3 и 

чл.243, ал.3 от НПК по пощата с обратна разписка или да им се връчват 

по друг начин, чрез който да може да се удостовери датата на 

получаване.  

  

6. Да не се допускат изключения от принципа на случайния подбор 

чрез електронно разпределение на преписките, съгласно разпоредбата на 

чл. 9, ал.1 от ЗСВ. 

 

7. Книгата за изпълнение на присъдите да се води съгласно 

Указания № И-30/05.03.2009 г. за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и 

определения на съда,  при спазване разпоредбата на чл. 52 от същите. 

Прокурорът, определен да привежда присъдите в изпълнение и да 

осъществява надзор, ежемесечно да проверява книгата за изпълнение на 

присъдите и азбучника за осъдени лица, като отбелязва датата на 

проверката и при необходимост да прави констатации за допуснати 

пропуски и грешки, както и да дава разпореждане за тяхното 

отстраняване – чл. 60 от Указанията.  

 

 

 

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Средец за изпълнение препоръките.  
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Административният ръководител – районен прокурор на РП – Средец 

да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – Средец с 

резултатите от извършената планова проверка.  

 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител на 

РП- Средец да предприеме в едномесечен срок от получаване на настоящия 

Акт необходимите действия от негова компетентност за изпълнение на 

дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в двумесечен срок 

да уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас /на електронен 

носител/. 

 

Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас /на електронен 

носител/.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  

 

1.  Заповед № ПП-01-26/08.04.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2011 г. и 2012 г.  

3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2011 г. и 2012 г.  

4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2011 г. и 2012 г. 

5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2011 г. и 2012 

г. 

6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  

 

 

ИНСПЕКТОР:   
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            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 

 


