
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
ПЛОВДИВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СМОЛЯН

извършена за периода от 02.11.09 г.  до 13.11.09 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009 г. и Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно Заповед № 294/29.10.2009 г.  на Главния инспектор
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

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 за периода 01.01.08 г. – 30.06.09 г.

Методологията на провеждане на проверката – основава се 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 2008 г. на ОП Смолян, изискване и
предоставяне  от  ОП  Смолян  на  справки,  относно  организацията  на
административната дейност на прокуратурите /справка №1/, организацията на
образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на
образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и  незабавни
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производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките  включват  данни за  2008г.  и  първото  шестмесечие  на  2009  г.  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 и материална база.

Дейността на ОП – Смолян е предвидено по щат да се осъществява от 4
прокурори.  През  2008  г.  и  първото  полугодие  на  2009г.  общият  брой  на
прокурорите е четири. За проверявания период прокурор Симов е отсъствал
общо 73 работни дни, поради участието му в различни форми на обучение, в
част от които той самият е бил обучител. За периода 08.06.2009 г. – 30.06.09 г.
длъжността  административен  ръководител  е  била  незаета.  Новият
административен ръководител Даниела Ангелова е встъпила в длъжност през
месец юли 2009 г. Към момента на проверката в ОП Смолян работят трима
прокурори и един помощник прокурор.
Прокурорите се подпомагат от общо 13 съдебни служители.

ОП – Смолян е настанена в сградата на Съдебната палата. Създадени са
добри условия за осъществяване дейността на прокуратурата. 

2.  Книги,  регистри  и  дневници  водени  от  прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  27  книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията  на  Прокуратурата  на  Република България  /ПОДАПРБ/  и
Номенклатурата  на делата  на Прокуратурата  на РБългария,  8  се водят  по
указание на ВКП и 1 по собствена преценка. 

По  собствена  преценка  се  води  Регистър  по  жалби  срещу
постановления на районните прокуратури.

Всички книги и регистри се водят на хартиен носител. В справката е
посочено,  че  няма  книги,  регистри  или  дневници,  които  се  водят  на
електронен носител, такива не се установиха и при проверката.

Беше  изискана  и  проверена  Книгата  за  граждански  дела  по
ЗОДОВ /Книгата/. Установи се, че се води от 2006 г., но от данните в нея не
могат да се направят изводи за окончателното приключване на водените
дела,  размера  на  присъдените  суми,  както  и  правните  основания  за
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завеждането им. Едва от 2009 г.  в  тази Книга се отбелязва и входящия
номер  на  преписката  в  ОП  Смолян,  което  значително  улеснява
възможността за проверка и на горните обстоятелства.

Необходимо е в Книгата да се попълват всички дати, отразяващи
движението  на  делата  и  действията  на  прокурора  по  тях,  както  и
номера на прокурорската преписка в ОП и обстоятелствата, отнасящи
се до същността на воденото гражданско дело и окончателния съдебен
акт.  Подобряването  на  воденото  на  тази  книга  ще  улесни,  както
дейността на прокуратурата и организацията на работата и, така и
аналитичната дейност на ОП Смолян.

Извърши  се  проверка  на  Регистъра на  дела  и  преписки  за
злоупотреби със средства на европейските фондове. Установи се, че този
регистър се води от 2008 г. В него са заведени 13 бр. преписки. Отразява се №
на преписката,  наблюдаващият прокурор, както и цялостното движение до
приключване на преписката. От записванията в този регистър не може да
се  установи  по  кои  програми  за  финансиране  от  ЕС  са  извършени
злоупотребите, обект на прокурорски проверки или досъдебни производства.

Провери се и  входящ и изходящ дневник на европейска заповед за
арест. Същият се води от 2008 г., съгласно Инструкция № 5332/15.10.08 г. на
главния  прокурор  на  РБългария,  относно  издаването  и  изпълнението  на
европейска заповед за арест /ЕЗА/, издадена на основание чл. 138, ал.1, т.4 от
ЗСВ. В ОП Смолян в регистъра се водят две изготвени европейски заповеди
за арест, относно български граждани, по отношение на които е влязла в сила
присъда „лишаване от свобода”. И двете присъди  са изпратени за изпълнение
по  местоживеене  на  българските  граждани  –  РП  Мадан.  Изискана  беше
справка, относно образуването и движението на присъдната преписка в РП
Мадан,  заведена  под № Р 46/09 г.  От нея  е  видно,  че  ЕЗА е  издадена  на
19.03.09 г. и с писмо от същата е изпратена на дирекция „Административно
обслужване” при администрацията на ГП на РБ и служба „Преводи” София за
извършване  на  превод.  След  извършване  на  необходимите  действия
преведените материали са изпратени по факса на Генерална прокуратура на
Република Литва.
 

Извършена беше проверка, във връзка с действията на прокуратурата
по  чл.  72  и  чл.  73  от  НПК.  Установи  се,  че  не  се  води  регистър  за  тези
действия.  Въз  основа  на  Указание,  относно  действията  на  прокурора  в
досъдебното производство по възстановяване и обезпечаване на причинените
от престъплението щети, както и за обезпечаване на глобата, конфискацията и
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отнемане  на  вещи  в  полза  на  държавата  и  Заповед  №  51/31.10.07г.  на
Апелативния прокурор на Пловдив  е извършен анализ и изготвена справка,
копие  от  които  ни  беше  предоставен.  Установи  се,  че  са  изготвени  две
справки,  едната  от  които е  адресирана до АП Пловдив и  касае  периода –
01.01.07 г. – 22.02.07 г.   В нея е отразено, че са взети мерки във връзка с
изпълнение  на  плана  за  работата  по  основни  надзори  на  АП  Пловдив  за
2007г., отнасящи се до разпоредбите на чл. 72, ал.1 от НПК. Обстоятелството,
че  липсват  действия  на  прокуратурата  по  приложение  на  посочените
разпоредби,  показва,  че  предприетите  мерки  не  са  били  достатъчно
ефективни.

Воденето на книгите и регистрите се провери в рамките на движението
на конкретни преписки и дела.

ОП Смолян работи с два софтуерни продукта „Law Choice” и УИС.
Данните от УИС са обработени и въведени в ОП Смолян от 2008 г. 

 Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността,  чрез  програмния  продукт  „Law  Choice”,  в  съответствие  със
Заповед  №  ЛС-6185/12.09.07  г.  на  главния  прокурор  и  Заповед  №  ЛС-
6310/02.10.07  г.  на  заместник-главния  прокурор.  Установи  се,  че
първоначалната заповед за приложение на случайния принцип е претърпяла
изменение,  като  през  2009  г.  са  издадени  две  заповеди.  Те  се  дължат  на
промяна  в  кадровия  състав  на  ОП  и  на  специализация  на  прокурорите.
Последната заповед е №  ОП 28/15.07.09 г., с която е отменена предходната
ОП  01/05.01.09  г.  Случайното  разпределение  на  делата  се  извършва  от
съдебен служител Венка Тодорова, който след завеждане на входящата поща
извършва  компютърното  разпределение,  като  изключва  от  случайното
разпределение прокурорите, които са в отпуск или командировка, въз основа
на нарочни заповеди. Препис от компютърното разпределение се прилага към
съответната преписка или дело и се съхранява в отделна папка. 

Извършена беше проверка на разпределението на няколко преписки и
дела: 

- пр. пр. 255/09 г. Разпределена на 26.02.09 г. на прокурор Василев. От
случайното разпределение са изключени: прокурор Симов, поради участие в
семинар /предостави се заповед № ЛС 16/23.02.09 г.,  от която е видно,  че
същият  е  на  семинар от  24.02.09 г.  до  27.02.09 г.  вкл./,  както и  прокурор
Георгиев поради отпуск /предостави се заповед № 28/17.02.09 г., от която е
видно, че същият е в платен отпуск от 23.02.09 г. до 27.02.09 г. вкл./; 
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-  пр.  пр.  1118/08 г.  Разпределена  на  12.11.08  г.  на  прокурор  Димчо
Георгиев. Изключен от случайния избор е прокурор Недко Симов /представи
се  Заповед  №  МС  175/08  г.  на  Главния  прокурор,  от  която  е  видно,  че
прокурор Симов е командирован в Маями за участие в проект от 04.11.08 г.
до 21.11.08 г. вкл./; 

- пр. пр. 909/08 г. Разпределена на 16.09.08 г. на прокурор Ангелова.
Изключен от случайния избор е прокурор Симов поради отпуск /представи се
Заповед № ЛС 101/11.09.08 г., от която е видно, че прокурор Симов е в отпуск
от 15.09.08 г. до 03.10.08 г. вкл./.

Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационните програми АПИС и СИЕЛА.

Съгласно Указания И-301/07 г., изменено и допълнено с Указание И-
283/08г. на главния прокурор, ОП Смолян изготвя ежемесечни, тримесечни
шестмесечни,  деветмесечни  и  годишни  статистически  данни, които  се
подават до ВКП. 

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, анализи, съвещания и др. 

Изискан  беше  анализа  на  причините  за  върнатите  от  съда  дела  за
доразследване  за  2008 г.  Установи  се,  че  те  са  общо четири за  2008  г.  В
анализа  делата  са  коментирани  подробно,  като  са  направени  съответните
изводи и заключения. 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени доказателства, които се приемат в ОП Смолян се отразяват
в Книгата за веществени доказателства. Извършена беше проверка на книгата
за веществени доказателства. Установи се, че за 2008 г. в Книгата са описани
общо  6  преписки,  по  които  са  заведени  веществени  доказателства.  Има
отразяване  на  всички  веществени  доказателства,  които  са  приети  от
прокуратурата, както и последващите действия /внесени в съда с обвинителен
акт,  унищожаване  или  връщане  на  веществени  доказателства/.  В  папката,
съхраняваща  документи  по  веществени  доказателства,  се  съдържат
съответните прокурорски актове, копия от оформените разписки за връщане
на  веществените  доказателства  и  протоколите  за  унищожаването  им.  В
случаите, в които е внесен обвинителен акт се отбелязва датата на внасянето,
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върху която се поставя подпис и печат на ОС, удостоверяващи движението на
веществените доказателства от прокуратурата към съда. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  действията  на  прокуратурата  с
веществени доказателства по пр. пр. 1159/08 г. на ОП Смолян, заведени под
№  2  в  Книгата  за  2009  г.  В  папката  с  документи  е  приложено
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство  от
13.02.09г., от което е видно, че е разпоредено унищожаване на вещественото
доказателство. Приложен е и протокол за унищожаването му от 13.03.09 г.,
като  протоколът  е  подписан  от  членовете  на  комисията.  В  книгата  е
отбелязана датата на прекратяване и датата на протокола за унищожаване на
в.д. 

Документите,  свързани  с  движението,  съхраняването  и
унищожаването  на  веществени  доказателства,  се  комплектоват  много
добре.

В  изпълнение  на  разпоредбите  на  ПОДАПРБ  /в  сила  от  м.  август
2009г./,  е  издадена  Заповед  №  ОП-38/18.09.09  г.  на  административния
ръководител,  с  която  са  утвърдени  вътрешни  правила  за  съхранение,
движение,  проверка  и  унищожаване  на  веществени  доказателства  в  ОП
Смолян. 

4.  Заповеди и разпореждания на административния ръководител.
Извършени проверки от и на ОП Смолян.

В ОП Смолян се води заповедна книга, която е най-добре организирана
в  сравнение  с  всички  останали  прокуратури  на  територията  на  района.
Заповедите на административния ръководител са  разделени на  групи,  като
първата  група  се  отнася  до  индивидуални  административни  актове,  пряко
касаещи личния  състав,  а  втората  група  –  до  организационни  въпроси  на
прокуратурата. 

Заповед № ОП 26/29.06.09 г., с  която се разпорежда извършване на
комплексна ревизия в районните прокуратури на Смолянския съдебен район; 

Заповед № ОП 44/14.10.09 г., издадена въз основа на заповед на АП
Пловдив №АП 47/05.10.09 г. С нея се разпорежда: „във всички случаи при
внасяне на дела в съответния съд за произнасяне по неприключили ДП /напр.
мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда/ по същите да
се  изготвя  пълен  опис  на  приложените  в  тях  материали  и  номериране  на
страниците в отделни томове”. 

И двете групи заповеди са подредени хронологично, като са оформени
и връчванията на адресатите на заповедите. 
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В отделна група по хронологичен ред са заведени и разпорежданията на
административния ръководител. Бяха проверени разпорежданията за 2009 г.
В своята последователност, същите се отнасят до изпълнение на препоръките,
дадени  в  ревизионните  актове  на  ОП  Смолян,  по  отношение  на  всички
районни прокуратури на територията на Смолянския съдебен район.

Организацията  на  прокуратурата  в  тази  насока  улеснява
изключително работата на съдебните служители и на прокурорите, както
и осъществяването на контрол по изпълнението на издадените заповеди

На ОП Смолян е извършена планова комплексна ревизия за дейността
през 2008 г. от АП Пловдив, като е изготвен ревизионен акт и Разпореждане
АП № 28/21.05.09 г.  на Апелативния прокурор.  Копие от  акта  и копие от
разпорежданията и анализите, в изпълнение на препоръките бяха изискани и
предоставени. Констатациите за причините за прекратени и върнати от съда
дела в ревизионния акт са последвани и от анализ на ОП Смолян на същите
дела,  както  и  обсъждане  на  общо  събрание  на  ОП.  Специално  място  е
отделено на оправдателните присъди и причините за постановяването им. 

Във  връзка  с  изпълнение  на  акта  е  издадено  разпореждане  ОП  №
24/25.06.09 г., съгласно което е разпоредено прокурорите от ОП Смолян да
подобрят качеството на изготвените от тях обвинителни актове; да се спазва
Указание № И-281/08.12.06 г. на Главния прокурор, съгласно което преписите
от постановленията за отказ да се образува ДП да бъдат изпращани на всички
лица, които следва да бъдат уведомяване за прекратяването; разпореждането
касае и работата по гражданско съдебния надзор, във връзка с изготвяне на
касационни жалби по ГПК и спазване разпоредбите на чл. 284 и чл. 280 от
ГПК.

ОП Смолян е извършила планова комплексна ревизия за дейността  на
всички районни прокуратури през 2008 г., за което са съставени ревизионни
актове,  които  са  коментирани  в  Актовете  на  ИВСС  за  съответните
прокуратури. 

ОП Смолян е извършвала проверки по разпореждане на ВАП, ВКП и
АП Пловдив, както и проверки по плана на ОП Смолян за 2008 г. и 2009 г.
Изготвените  актове,  в  резултат  на  тези  проверки,  са  приложени  към
административните преписки.
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5. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от РП–
Смолян. 

От  предоставената  справка  е  видно,  че  през  проверяваните  периоди
прокурорите от ОП са участвали в различни форми на обучение. За 2008 г. - в
26 обучения, за първото полугодие на 2009г. в 16 обучения.

 С оглед щатната численост на прокурорите в ОП Смолян, участието
в значителен брой форми на обучение и семинари не може да не се отразява
върху изпълнението на основните им функции. За разлика от прокурорите в
районните прокуратури, където участието в различни форми на обучение е
изключително слабо, в ОП това участие е интензивно, предимно на прокурор
Симов. 

След  участие  в  такива  обучителни  форми  прокурорите  представят
кратки доклади,  в  които  дават  лаконична  оценка за  събитието,  в  което са
участвали.  От  2009  г.  в  ОП  Смолян  се  съхраняват  в  отделна  папка  тези
доклади, както и съответните материали, покани за участие и заповедите, с
които са определени за участие прокурорите.

Административният  ръководител  да  определя  участниците  в
различни  форми  на  обучение  при  условията  на  равнопоставеност  на
прокурорите в Районните прокуратури и в ОП и съобразявайки тяхната
специализация.  Прокурорите,  участвали  в  семинари,  конференции  и
обсъждания,  които  имат  отношение  към  професионалното  и
кариерното развитие на всички прокурори в  съдебния район,  следва да
подготвят и представят на общо събрание на прокурорите за обсъждане
доклади,  които да съдържат всички съществени и важни аспекти от
проведеното обучение. 

Забележка:  Към Акта е  приложена подробна Справка № 1,  изготвена от ОП-
Смолян, относно организацията на административната дейност; Доклад за извършена
ревизия на ОП Смолян; Копия от Заповеди на административния ръководител.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

Общият брой на наблюдаваните преписки през 2008г. е 672 /от тях 637
новообразувани и 35 останали от предходен период/. Прокурорите са решили
645 преписки, от които по 79 е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство, 125 са изпратени по компетентност на други органи и по 26 са
образувани  досъдебни  производства.  От  наблюдаваните  преписки  през
периода са останали 27 нерешени към края на проверявания период.
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От общо обжалвани 26 отказа за образуване на досъдебно производство
на прокурорите от ОП Смолян са отменени 12, а са потвърдени 14.

Общият  брой  на  наблюдаваните  през  първото  полугодие  на  2009  г.
преписки  е  366  /от  тях  339 новообразувани  и  27 останали  от  предходен
период/.  Прокурорите  са  решили  общо  345  преписки,  от  които  по  38 е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство,  73 са изпратени
по  компетентност  на  други  органи  и  по  12 са  образувани  досъдебни
производства.  От  наблюдаваните  преписки  през  периода  са  останали  21
нерешени. 

От обжалваните четири постановления на прокурори от ОП Смолян за
отказ да се образува досъдебно производство, три са били потвърдени от АП
Пловдив и едно е отменено. 

Сравнението  на  статистическите  данни  за  двата  проверявани
периода, относно броя на отменените постановления за отказ от образуване
на досъдебно производство /12 към 1/  показва тенденция към подобряване
работата  на  прокурорите  по  преписките  и  повишаване  качеството  на
произнесените прокурорски актове.

1. Проверка  на  прокурорски  преписки  на  ОП  Смолян,
приключили с отказ от образуване на наказателно производство.

-  пр.  пр.  388/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Димчо  Георгиев.
Образувана  на  09.04.08  г.  по  повод  жалба  от  С.  Б.  против  В.  К.  С
постановление от 17.04.08 г. е разпоредено да се извърши проверка със срок
30  дни.  На  17.05.08  г.  е  постъпило  искане  за  продължаване  срока  на
проверката. С писмо от 19.05.08 г. РПУ е уведомено, че срокът е продължен с
30 дни,  считано от 21.05.08 г.  На 19.06.08 г.  преписката е  получена в ОП
Смолян с изпълнени указания. С постановление от 02.07.08 г. е отказано да се
образува досъдебно производство по чл. 282 от НК и преписката е изпратена
по компетентност на РП Девин за образуване на досъдебно производство по
чл. 311 от НК. Копие от постановлението е изпратено на С. Б;

-  пр.  пр.  534/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Симов. Образувана  на
22.05.08 г. по повод изпратени по компетентност от РП Смолян уведомително
писмо и  рапорт  от  РПУ Смолян за  започнала  проверка,  с  оглед  данни за
престъпление по чл. 123 от НК. С постановление от 22.05.08 г., изпратено на
РПУ,  са  дадени  указания,  във  връзка  с  проверката  и  е  определен  срок  за
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извършването й от 25 дни. На 19.06.08 г. преписката е получена в ОП Смолян
с извършена проверка.  На 18.07.08 г.  е  постановен отказ  от образуване на
досъдебно производство, като копия от постановлението е разпоредено да се
връчат на тримата наследници на починалото лице чрез РПУ;

-  пр.  пр.  609/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Даниела  Ангелова.
Образувана на 13.06.08 г. по жалба от Г. Р., К. Х. и Т. Т. С постановление от
30.06.08 г. е разпоредено да се извърши проверка със срок 30 дни. На 21.07.08
г. преписката е получена в ОП Смолян с извършена проверка. На 28.07.08 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство;

- пр. пр. 637/08 г., наблюдаващ прокурор Д. Георгиев. Образувана е
на  20.06.08  г.  по  повод  изпратени  по  компетентност  от  РПУ  Смолян
уведомително  писмо  и  рапорт  за  започнала  там  проверка.  На  25.06.08  г.
преписката  е  получена  в  ОП  Смолян.  С  постановление  от  25.07.08  г.  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство,  като копие от
постановлението е изпратено до началника на РПУ Смолян;

- пр. пр. 385/08 г. Образувана на 09.04.08 г. по повод сигнално писмо на
Общински  съвет  Неделино.  Видно  от  приложения  протокол  за  случайно
разпределение,  за  наблюдаващ  прокурор  е  определен  Христо  Василев.
Независимо от това, без да се посочва причина, с постановление от същата
дата прокурор Георгиев е определил да се извърши проверка със срок 30 дни.
На 10.05.08 г. е постъпило искане за продължаване срока на проверката. С
писмо  от  същата  дата,  прокурор  Симов  е  уведомил  извършващият
проверката, че съгласно резолюция на зам.-окръжен прокурор от 10.04.08 г. е
разрешено продължаване  срока  на  проверката  „поради горното  удължавам
срока на проверката с още 30 дни, считано от 15.05.08г.”. На 13.06.08г. в ОП
Смолян е постъпило ново искане за продължаване на срока, като с писмо от
13.06.08 г. прокурор Симов отново уведомява водещия проверката „че след
доклад  на  преписката  от  наблюдаващия  прокурор,  окръжният  прокурор,  с
резолюция  от  13.06.08  г.,  е  разрешил  да  бъде  продължен  срока  на
проверката”.  В  наблюдателната  преписка  липсват  писмени  данни  за
извършване  на  такъв  доклад,  както  и  резолюции  на  административния
ръководител  на  прокуратурата  или  на  заместник-окръжен  прокурор.   На
01.07.08  г.  преписката  е  получена  в  ОП  Смолян.  С  постановление  от
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01.08.08г.  е  отказано  да  се  образува  досъдебно  производство,  за  което  е
уведомен  Общински  съвет  Неделино.  В  наблюдателната  преписка  е
приложено копие от постановление от 17.04.09 г. по пр.пр. 800/09 г. на АП
Пловдив, видно от което е извършена служебна проверка на преписката на
ОП  Смолян  и  постановлението  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство  е  потвърдено.  Във  входящия  дневник  липсва  отбелязване
преписката да  е  била  изисквана,  изпращана  и  получаван обратно  от АП
Пловдив.  След  извършена  допълнителна  проверка  се  установи,  че  тази
преписка  на  ОП  Смолян,  заедно  с  други  подобни  е  била  изпратена  за
служебна проверка на АП Пловдив, като това движение е отразено по пр.
пр. 503/09 г. на ОП Смолян. Допуснато е произнасяне по преписка от други
прокурори, въпреки че на случаен принцип е била разпределена на прокурор
Василев.  Без да е налице резолюция на административния ръководител за
продължаване на срока на проверката, прокурор Симов е уведомил органите
на полицията, че такова разрешение е дадено.

-  пр. пр. 853/08 г.,  наблюдаващ прокурор Симов.  Образувана е на
26.08.08  г.  по  повод  анонимен  сигнал  на  граждани  от  с.  Старцево.  С
постановление  от  същата  дата  е  отказано  да  се  образува  досъдебно
производство, тъй като сигналът е анонимен.

2. Проверка на инстанционни преписки на ОП Смолян, по които е
извършена  проверка  на  постановления  за  откази  от  образуване  на
наказателно производство на районните прокуратури.

През 2008г. ОП Смолян се е произнесла по 133 инстанционни преписки
на  районите  прокуратури,  като  са  отменени  23 постановления  и  са
потвърдени 110 постановления.

През първото полугодие на 2009 г.  прокурорите от ОП Смолян са се
произнесли по 69 преписки на районните прокуратури, като 11 постановления
са било отменени и 58 са потвърдени. 

На случаен принцип бяха проверени следните инстанционни преписки:

- пр. пр. 308/09 г., наблюдаващ прокурор Георгиев.  Образувана на
10.03.09 г. по повод писмо от ВКП, с което е изпратена по компетентност
молба от М. Ф. Преписката е изпратена на РП Девин. На 21.04.09 г. от ВКП
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по компетентност е изпратена молба от същия жалбоподател. Към преписката
е приложен протокол от случайното разпределение от 10.03.09 г., видно от
който преписката е разпределена на прокурор Георгиев. На 21.04.09г. има нов
протокол за избор на наблюдаващ прокурор, с който е определен прокурор
Христо Василев, като причина е посочено, че преписката става инстанционна
преписка. С писмо от 22.04.09 г. ОП Смолян е изискала пр. пр. 147/09 г. на РП
Девин. На 30.04.09 г. същата е получена. С постановление от същата дата на
прокурор Василев е потвърдена резолюцията на РП Девин от 19.03.09 г., с
която е прекратена пр. пр. 147/09 г. на РП Девин;

-  пр.  пр.  15/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Василев. Образувана  по
повод  получена  на  08.01.09  г.  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от
образуване на ДП на РП Смолян от 05.01.09 г.  по пр.  пр.  № 1020/08г.  На
същата дата преписката е изискана от РП Смолян и на същата дата е получена
в ОП Смолян.  С постановление от 10.01.09 г. постановлението на РП Смолян
е потвърдено;

- пр. пр. 470/09 г., наблюдаващ прокурор Ангелова. Образувана е на
06.04.09 г. по повод молба от М. Зг., с която се иска отмяна на постановление
от 19.03.09г. по пр.пр. 57/09 г. по описа на РП Мадан. Преписката е изискана
на  06.04.09  г.  от  РП Мадан  и  е  постъпила  в  ОП Смолян  на  13.04.09г.  С
постановление  от  16.04.09  г.  постановлението  на  РП  Мадан  за  отказ  от
образуване на ДП е потвърдено;

-  пр.  пр.  22/09 г.,  наблюдаващ прокурор Ангелова.  Образувана по
повод  постъпила  по  компетентност  чрез  РП  Девин  жалба  срещу
постановление за отказ от образуване на ДП по пр. пр. № 623/08 г. по описа
на  РП  Девин.  Жалбата  е  изпратена  в  ОП,  ведно  с  преписката.  С
постановление от 10.01.09 г. на ОП Смолян, постановлението на РП Девин е
потвърдено;

- пр. пр. 248/09 г., наблюдаващ прокурор Георгиев. Образувана е по
повод изпратена от ОД на МВР Смолян сигнал от М.Ч. С писмо от 25.02.09 г.
преписката е изпратена по компетентност на РП Смолян. На 22.04.09 г. в ОП
Смолян е получена жалба от Ч. срещу постановление за отказ от образуване
на ДП по пр.пр. 248/09 г. по описа на РП Смолян. На 30.04.09 г. преписката е
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изискана  от  РП Смолян  и  е  постъпила  на  11.05.09  г.  С  постановление  от
същата дата на ОП постановлението на РП е потвърдено;

-  пр.  пр.  21/09 г.,  наблюдаващ прокурор Георгиев. Образувана по
повод  изпратена  от  РП  Девин,  по  компетентност,  жалба  от  П.  А.  срещу
постановление за отказ от образуване на ДП по пр.пр. 624/08г. по описа на РП
Девин. С постановление от 12.01.09г. на ОП Смолян постановлението на РП
Девин е потвърдено.  На 05.02.09г.  в  ОП е заведена жалба от П.  А.  срещу
постановлението  на  ОП  Смолян.  С  писмо  от  същата  дата  преписката  е
изискана  от  РП  Девин  и  е  получена  в  ОП  на  11.02.09г.  На  същата  дата
жалбата, ведно с преписките на РП Девин и ОП Смолян са изпратени на АП
Пловдив. С постановление от 25.02.09 г. на АП Пловдив постановлението на
ОП Смолян е потвърдено;

- пр. пр. 555/09 г.,  наблюдаващ прокурор Симов. Образувана е на
24.04.09 г.  по повод жалба от Ю. Ш. срещу постановление за  отказ  да се
образува ДП на РП Смолян по пр. пр. 377/09 г. На същата дата преписката е
изискана от РП Смолян. На 28.04.09 г. в ОП Смолян е постъпила изисканата
преписка, както и резолюцията от 06.04.09г. на РП, върху която е следвало да
се осъществи инстанционния контрол. С писмо от 29.04.09 г. от РП Смолян е
изискана и пр.пр. 684/08 г. Същата е получена на 07.05.09 г. И тази преписка
на РП е  била  приключена  с  резолюция,  с  която е  отказано  да  се  назначи
проверка  по  случая.  С  постановление  от  07.05.09г.  на  ОП  Смолян
резолюциите по двете преписки на РП Смолян са потвърдени;

-  пр.  пр.  9/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Симов. Образувана  е  на
05.01.09 г. по повод изпратена по компетентност от РП Смолян жалба срещу
постановление за отказ да се образува ДП от 05.12.08 г. по пр. пр. 826/08 г. по
описа  на  РП  Смолян.  С  постановление  от  06.01.09г.  на  ОП  Смолян
постановлението на РП Смолян е потвърдено;

-  пр.  пр.  132/09  г.  Образувана  е  по  повод  жалба  от  адв.  М.,  като
пълномощник  на  Ю.  Р.,  срещу  постановление  за  отказ  да  се  образува
наказателно производство от 25.07.08 г. по пр. пр. 387/08 г. на РП Чепеларе.
Жалбата, ведно с преписката, е изпратена от РП Чепеларе в ОП Смолян. С
постановление от 30.01.09 г. на прокурор  Христо Василев постановлението
на  РП  Чепеларе  е  отменено,  поради  липса  на  мотиви  и  съображения,

13



обосноваващи постановения отказ.  На 05.02.09 г.  в ОП Смолян е заведено
възражение  от  прокурор  Къдринска  от  РП  Чепеларе,  адресирано  до  АП
Пловдив, срещу постановлението на ОП от 30.01.09 г. С постановление от
17.02.09 г. на АП Пловдив постановлението на ОП Смолян е отменено като
неправилно и е потвърдено постановлението на РП Чепеларе с мотиви,  че
постановлението на РП е достатъчно мотивирано;

- пр. пр. 155/09 г. Образувана е на 05.02.09 г. по повод жалба от Р.С.
срещу постановление от 30.12.08 г. по пр. пр. 1057/08 г. на РП Смолян. С
постановление от 11.02.09 г. на прокурор  Димчо Георгиев от ОП Смолян,
постановлението на РП Смолян е отменено и е разпоредено да се образува
досъдебно производство за престъпление по чл. 311, ал.1 от НК. Основанието
за  отмяна  са  неправилни  изводи  на  РП  Смолян  за  липса  на  извършено
престъпление;

- пр. пр. 169/09 г. Образувана е по повод жалба от Д. М. до ОП Смолян,
срещу  постановление  от  05.02.09  г.  по  пр.  пр.  4/09  г.  на  РП  Девин.  С
постановление  от  16.02.09  г.  прокурор  Недко  Симов от  ОП  Смолян  е
отменил постановлението на РП Девин. Основанието за отмяна е липсата на
произнасяне, относно наличието и на други престъпления, освен визираното в
постановлението на РП Девин;

-  пр.  пр.  529/09  г.  Образувана  е  по  повод  жалба  от  М.  М.  срещу
резолюция от 03.09.08 г.  по пр. пр. 579/08 г.  по описа на РП Златоград. С
постановление от 17.04.09 г. на прокурор Димчо Георгиев от ОП Смолян е
отменена  резолюцията  на  РП  Златоград  и  е  разпоредено  да  се  извърши
проверка, с оглед данни за престъпление по чл. 144, ал.3 от НК, след което да
се приключи с надлежен прокурорски акт. Прокурор Башева от РП Златоград
е мотивирала резолюцията си с наличие на данни за престъпление по чл. 144,
ал.1 от НК, което се преследва по тъжба на пострадалия;

- пр. пр. 732/09 г. Образувана е по повод изпратена от РПУ Чепеларе
жалба от Е. С. срещу резолюция на РП Чепеларе по пр. пр. 146/09г., според
която липсват данни за извършено престъпление. С резолюция от 03.06.09 г.
на прокурор Димчо Георгиев от ОП Смолян, резолюцията на РП Чепеларе е
отменена. Разпоредено е да се извърши проверка, с оглед данни за извършено
престъпление по чл. 206 и чл. 209 от НК.

14



3. Проверка на прокурорски преписки на ОП Смолян, приключили с
отказ от образуване на наказателно производство и проверени по реда на
инстанционния контрол от АП Пловдив.

 На случаен принцип беше извършена проверка на някои от отменените
от АП Пловдив откази от  образуване на  наказателно  производство  на  ОП
Смолян:

-  пр.  пр.  319/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Христо  Василев.
Образувана на 19.03.08 г. по повод изпратена от РП Девин по компетентност
жалба от З. Ч. На 20.03.08 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. Копие от постановлението е изпратено до Ч. На 04.04.08 г. в
ОП Смолян е заведена жалба от Ч. до АП Пловдив срещу постановлението от
20.03.08  г.  На  същата  дата  жалбата,  ведно  с  преписката  е  изпратена  по
компетентност. На 10.05.08 г. в ОП Смолян е получено постановлението на
АП Пловдив, с което постановлението на ОП е отменено и е разпоредено да
се  извърши  проверка.  С  постановление  от  15.05.08  г.  е  разпоредено
извършването на такава със срок 30 дни. На 16.06.08г. е постъпило искане за
продължаване  на  срока  на  проверката,   като  същото  е  уважено  от
наблюдаващия  прокурор  и  срокът  е  продължен  с  30  дни.  На  03.07.08  г.
преписката е получена в ОП Смолян. На 09.07.08 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство;

-  пр.  пр.  251/08  г. След  извършена  предварителна  проверка,  с
постановление от 26.07.08 г. на прокурор Симов от ОП Смолян е постановен
отказ да се образува ДП. Видно от постановлението не са установени данни за
извършено престъпление по чл. 255 и чл. 256 от НК, както и за извършени
други престъпления от общ характер. С писмо от 10.01.09 г. АП Пловдив е
изискала преписката за  извършване на служебна проверка.  Изпратена е  на
12.01.09 г. С постановление от 03.02.09 г. на АП Пловдив, постановлението
на  ОП  Смолян  е  отменено.  Видно  от  постановлението  на  АП  Пловдив,
прокурорът от ОП Смолян се е произнесъл при непълнота на извършената
проверка.  Постановено  е  да  се  извърши  допълнителна  проверка.  След
извършена допълнителна проверка, с постановление от 11.08.09 г. отново е
постановен отказ на ОП Смолян от образуване на ДП;

-  пр.  пр.  697/08  г. След  извършена  предварителна  проверка,  с
постановление от 03.11.08 г. на прокурор Симов от ОП Смолян е постановен
отказ от образуване на досъдебно производство. На 13.11.08 г. в ОП Смолян е
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подадена  жалба срещу постановлението.  На същата  дата  жалбата,  ведно с
преписката са изпратени по компетентност на АП Пловдив. С постановление
от  04.02.09  г.  АП  Пловдив  е  отменила  постановлението  на  ОП  Смолян,
поради непълнота на извършената от ОП Смолян проверка;

- пр. пр. 222/08 г. След извършване на проверка, с постановление от
24.07.08  г.  на  прокурор  Симов е  отказано  да  се  образува  досъдебно
производство, с оглед данни за извършено престъпление по чл. 255 и чл. 256
от НК.  На  10.01.09 г.  преписката  е  изискана  от  АП Пловдив за  служебна
проверка и на 11.01.09 г. е изпратена. С постановление от 04.02.09 г. на АП
Пловдив постановлението на ОП Смолян е отменено, поради непълнота на
извършената  проверка.  След  извършена  допълнителна  проверка,  с
постановление  от  16.07.09  г.,  ОП  Смолян  отново  е  отказала  да  образува
досъдебно производство;

-  пр.  пр.  1262/08  г.  След  извършване  на  предварителна  проверка,  с
постановление  от  14.01.09  г.  на  прокурор  Ангелова  от  ОП  Смолян  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. На 22.01.09 г. АП
Пловдив  е  изискала  преписката  и  на  23.01.09  г.  същата  е  изпратена.  С
постановление от 03.02.09 г. АП Пловдив е отменила постановлението на ОП
Смолян,  поради  непълнота  на  извършената  проверка  и  необоснованост  на
извода  за  липса  на  престъпление  по  чл.  212  от  НК.  След  извършена
допълнителна проверка, с постановление от 15.06.09 г. ОП Смолян отново е
отказала да образува досъдебно производство. С постановление от 18.07.09 г.,
след извършена служебна проверка от АП Пловдив, постановлението на ОП
Смолян от 15.06.09 г. е потвърдено.

 Проверените преписки,  приключили  с  постановление  за  отказ  да се
образува досъдебно производство показват, че образуването и движението
им се осъществява в предвидените срокове. Произнасянето на прокурорите
от ОП  Смолян  по  жалби  срещу  постановления  за  отказ  да  се  образува
досъдебно  производство  на  прокурори  от  районните  прокуратури,  се
извършва  в  рамките  на  законоустановения  едномесечен  срок.  Жалбите
срещу постановените прокурорски актове се администрират своевременно,
в повечето случаи и незабавно. 

Както  и  при  извършената  ревизия  от  АП  Пловдив  за  2008  г.  се
констатира,  че се допускат нарушения при спазване на Указание № И –
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281/08.12.2006 г.  на главния прокурор на Република България, в частта, в
която се указва преписите от постановленията да се изпращат на всички
лица,  които  следва  да  бъдат  уведомявани  за  прекратяването.  С  оглед
обстоятелството, че административния ръководител на ОП Смолян е
издал разпореждане № ОП 24/25.06.2009 г. за изпълнение на отправената
в ревизионния акт препоръка, считам за необходимо в настоящия Акт да
се  отправи  препоръка  за  осъществяване  на  ефективен  контрол  по
спазване на цитираното разпореждане.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от ОП – Смолян Справка № 2 по
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща
индивидуалната натовареност на прокурорите.

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП – Смолян, на основание чл.54, ал.1, т.2
ЗСВ

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства

Наблюдаваните досъдебни производства през 2008 г. са били общо 95
През 2008 г. са образувани 59 досъдебни производства и са наблюдавани още
36 досъдебни производства, които са били образувани през предходни години.
През 2008г. е наблюдавано и едно бързо производство. 

Наблюдаваните  досъдебни  производства  през  първото  полугодие  на
2009  г.  са  били  общо 63. През  този  период  са  образувани  27 досъдебни
производства и са наблюдавани още 36 досъдебни производства, които са били
образувани през предходни години. 

Извърши  се  проверка  на  образуването  и  движението  на  следните
наблюдавани  досъдебни  производства  към  момента  на  проверката  по
прокурори:

Прокурор Христо Василев:
Към момента на проверката наблюдава седем досъдебни производства,

от които три са срещу НИ /по чл. 199, ал.1, т.2 от НК; чл. 123, ал.1 от НК и чл.
115 НК/; две досъдебни производства са по чл. 255 от НК и чл. 256 от НК и
две - по чл. 123 от НК. 

Всичките  ДП  са  разследвани  в  срок,  разследването  се  докладва,
съобразно  чл.  203,  ал.4  от  НПК.  По  едно  от досъдебните  производства
своевременно е искано и продължаване на срока на разследване.
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Прокурор Даниела Ангелова:
Към момента на проверката наблюдава пет досъдебни производства, от

които две срещу НИ /по чл. 343, ал.1, б.в и по чл. 254б, ал.1 от НК-спряно с
постановление от 18.09.09г. и на 15.10.09г. изпратено за служебна проверка в
АП Пловдив/; по чл. 248 а, ал.2 от НК; по чл. 255, ал.3 от НК и по чл. 219 от
НК. 

Всички са разследвани в срок. Своевременно е искан и продължен срока
по едно от ДП.

Прокурор Недко Симов:
Към момента на  проверката  наблюдава  пет  досъдебни  производства:

две по чл.255 от НК, едно по чл. 354а от НК, едно по чл. 278 от НК и едно
срещу НИ по чл. 115 от НК. 

Всички са разследвани в срок.
 

По  всички  наблюдавани  досъдебни  производство,  отразяването  на
движението им в Книгата на досъдебните производства е пълно и точно.
Броят  и  видът  на  наблюдаваните  досъдебни  производства  отразяват
моментната индивидуална натовареност на прокурорите и спецификата на
криминогенната обстановка в съдебния район.

2. Проверка  на  образуването  и  движението  на  спрените
досъдебни производства

През  2008  г.  са  спрени общо 5  наказателни  производства,  всички
водени срещу неизвестен извършител.

Възобновени са 9 наказателни производства през 2008 г., от които  2
водени срещу неизвестен извършител и 7 срещу известен извършител. 

През  първото  полугодие  на  2009г.  са  спрени общо 7  наказателни
производства, от които  3  срещу неизвестен извършител и  4 срещу известен
извършител.

Възобновени са 5 наказателни производства през този период. 

Към датата на проверката са установени три досъдебни производства,
по които наказателното производство е спряно срещу известен извършител.
Делата са изпратени на разследващите органи. Беше проверено образуването
и движението им:
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- пр. пр. 219/08 г. на ОП Смолян /сл. д. 773/93 г. , пр. пр. 892/93 г. на
РП  Смолян/. Досъдебното  производство  е  образувано  на  06.07.93  г.  с
постановление на ОСлС Смолян срещу А.К. и П. М. за престъпление по чл.
242,  ал.4,вр.  с  ал.1,  б.  „д”  от  НК.  На 06.09.93 г.  делото  е  получено в  ОП
Смолян с мнение за спиране. С постановление от 04.11.93 г. наказателното
производство  е  спряно,  тъй  като  е  установен  още  един  извършител  –
италианският гражданин Ф. К., който не е бил намерен. К. е бил обявен за
ОДИ  на  09.07.93  г.,  след  като  е  бил  задочно  привлечен  в  качеството  на
обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”. На
05.12.07  г.  с  постановление  на  РП  Смолян  наказателното  производство  е
възобновено.  На  05.02.08  г.  досъдебното  производство  е  получено  в  РП
Смолян „за доклад по чл. 226, ал.1 от НПК”. С писмо от 25.02.08 г.  ДП е
изпратено от РП Смолян на ОП Смолян на основание чл. 35, ал.2 от НПК.
Действията на прокурора от РП Смолян са извършени значително по-късно
след промяна на родовата подсъдност. С постановление от същата дата на
ОП  Смолян  наказателното  производство  е  спряно.   На  24.11.08  г.
наказателното производство е  възобновено и изпратено за разследване.  На
29.01.09  г.  е  получено  обратно  в  ОП  Смолян  с  мнение  за  спиране.  С
постановление  от  27.02.09  г.  е  постановено  частично  прекратяване  на
наказателното производство срещу българските граждани и е спряно срещу
К. Указано е в постановлението на всеки два месеца наблюдаващия прокурор
да бъде уведомяван за предприетите мерки за установяване на К. Няма данни
да е извършвано такова уведомяване. 

- пр. пр. 1107-А/04 г. /сл. д.  127/03 г./. Досъдебното производство е
образувано от прокурор Дамянова от РП Девин срещу З. Х. за престъпление
по чл. 227б, ал.1 от НК. С постановление от 06.10.05 г. на прокурор Тодоров
от ОП Смолян, досъдебното производство е иззето. На 06.12.05 г. делото е
получено от ОСлС Смолян с мнение за спиране. С постановление от 16.12.05
г.  наказателното  производство  е  спряно.   До  02.12.08  г.  неколкократно  са
изисквани и получавани от ОСлС Смолян справки, относно установяването
на Х., който е обявен за общодържавно издирване;

-  пр.  пр.  218/05  г./сл.  д.  13/06  г./. Досъдебното  производство  е
образувано на 24.01.06 г. с постановление на прокурор Ангелова срещу М. Ч.
за престъпление по чл. 282 от НК и срещу З. М. и С. С. за престъпление по чл.
212, ал.5 от НК. С постановление от 01.11.06 г. наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т.1 от НПК, тъй като е установено, че М.
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страда  от  тежко  заболяване,  което  му  пречи  да  участва  в  наказателното
производство. С постановление от 03.02.09 г. наказателното производство е
било  възобновено,  но  с  постановление  от  30.04.09г.  отново  е  спряно  на
същото основание.

Бяха проверени и две дела, спрени срещу неизвестен извършител:

-  пр.  пр.  1190/07  г.  /ДП  88/08  г.  на  ОДП  Смолян/. Досъдебното
производство  е  образувано  на  01.12.08  г.  с  постановление  на  прокурор
Георгиев за престъпление по чл. 255, ал.3 от НК. След продължаване на срока
на разследването с четири месеца от АП Пловдив и с три месеца от Главния
прокурор, делото е получено в ОП Смолян на 02.09.09 г. с мнение за спиране.
С  постановление  от  23.09.09  г.  на  прокурор  Симов  наказателното
производство е спряно срещу неизвестен извършител. С постановлението е
разпоредено  на  четири  месеца  да  се  изпращат  справки,  относно
установяването на извършителя. На 05.11.09 г. в ОП Смолян е получен и план
за работа по спряното досъдебно производство, който е утвърден от прокурор
Симов.

-  пр.  пр.  1233/08  г.  /ДП  136/08  г.  на  ОДП  Смолян/. Досъдебното
производство  е  образувано  на  17.04.09  г.  с  постановление  на  прокурор
Ангелова.  След  продължаване  на  срока  на  разследване  от  АП Смолян  на
22.10.09  г.  делото  е  получено  в  ОП  Смолян  с  мнение  за  спиране.  С
постановление от 03.11.09 г. наказателното производство е спряно.

3. Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените
наказателни производства

Съгласно  предоставената  справка,  за  2008  г.  са  прекратени  43
наказателни  производства,  от  които  по  едно  постановлението  за
прекратяване е служебно отменено от по-горестоящата прокуратура. За
първото полугодие на 2009 г. са прекратени 23 наказателни производства, от
които едно постановление е обжалвано пред съда и е отменено.

Бяха  изискани  и  проверени  следните  прекратени  досъдебни
производства през първото полугодие на 2009 година:
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-  пр.  пр.  918/08  г.  /ДП  160/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Христо
Василев.  Образувано е срещу НИ на 15.09.08 г. за престъпление по чл. 123,
ал.1 от НК. С постановление от 27.11.08 г. наказателното производство е било
прекратено.  Това  постановление  е  било  обжалвано  и  потвърдено  с
определение на ОС Смолян от 15.12.08 г. по ЧНД 93/08г. Определението е
обжалвано пред АС Пловдив и той с определение от 12.01.09 г. по ЧНД 6/09г.
е отменил двата акта и е върнал делото на ОП Смолян. Това определение на
АС Пловдив е изпълнено с постановление от 20.01.09 г. на ОП Смолян за
възлагане на отделни действия по разследването. Срокът на разследване е бил
продължен  с  два  месеца  до  15.05.09  г.  Разследването  по  досъдебното
производство е приключено на 14.05.09 г. и на 15.05.09 г. е изпратено в ОП
Смолян. С постановление от 08.06.09 г. наказателното производство отново е
прекратено от ОП Смолян. Уведомени са както обвиняемите по делото, така и
пострадалите  на  същата  дата.  На  22.06.09  г.  е  постъпила  жалба  срещу
постановлението и на същата дата делото, заедно с жалбата е изпратено по
компетентност на ОС Смолян. На 30.06.09 г., с определение по ЧНД 43/09 г.,
е отменено постановлението на ОП Смолян и делото е върнато в ОП Смолян
на 21.07.09 г.  На 11.08.09 г.  ОП Смолян е внесла обвинителен акт в съда.
Образувано  е  НОХД  58/09  г.   Към  момента  на  проверката  съдбното
производство не е приключило. 

-  пр.  пр.  333/08  г.  /ДП  47/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Симов.
Досъдебното  производство  е  образувано  на  03.12.08  г.  срещу  Я.  С.  К.  за
престъпление по чл. 282 от НК. Няколко пъти са отменяни постановления за
отказ от образуване на ДП, обжалвани от представителите на мюсюлманското
вероизповедание.  На 03.12.08 г. е образувано досъдебно производство, а на
17.04.09  г.  производството  е  прекратено.  Препис  от  постановлението,
съгласно  диспозитива  на  самото  постановление  е  изпратено  само  на
лицето,  срещу което е образувано досъдебното производство и което по
време на производството е запазило процесуалното си качество „свидетел”.
Копие от постановлението не е изпратено на жалбоподателите, което по
същността си е нарушение по движението на делото. 

Предвид  обстоятелството,  че  прокурорският  акт  е  от  17.04.09  г.
считам,  че  следва  да  се  укаже  на  наблюдаващия  прокурор  да  уведоми  и
жалбоподателите по надлежния ред.

-  пр.  пр.  479/08  г.  /ДП  158/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Симов.
Образувано е на 03.11.08 г. срещу В. С. К. за престъпление по чл. 219, ал.1 от
НК. С постановление от 20.03.09 г. досъдебното производство е прекратено.
Било е образувано по повод жалба на Кмета на община Рудозем. Преписи от
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постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство  са
изпратени в деня на изготвяне на постановлението на трима адресати – на
жалбоподателя, на лицето, срещу което е образувано и на Председателя на
Общинския съвет Рудозем.  Постановлението е обжалвано и потвърдено от
АП Пловдив. Няма нарушения по образуването и движението на делото.

-  пр.  пр.  776/08  г.  /ДП  110/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Симов.
Образувано  е  на  27.07.08  г.,  прекратено  на  20.02.09  г.  Образуването  и
движението са в законните срокове. Надлежно са уведомени съответните
лица.

Проверката на прекратените дела беше извършена и по Книгата за
досъдебни производства за 2008г.,  от която се установи,  че са отразени
всички  необходими  обстоятелства.  По  тази  книга  беше  прегледана  и
срочността  на  произнасяне  на  прокурорите,  след  приключване  на
разследването  и  се  установи,  че  се  спазва  едномесечният  срок  за
произнасяне на прокурорите.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от ОП – Смолян Справка № 3 по

организацията  на  образуването  и  движението  на  досъдебните  производства,

отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите .

ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание
чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор.

През 2008 г. са внесени в съда 13 обвинителни акта. Съдът е решил 17
дела, образувани по внесен обвинителен акт. Броят на осъдителните присъди
по общия ред е 6, а по  3  са произнесени оправдателни присъди. 

Протестирани  са  и  трите  оправдателни  присъди.  По  двата  протеста
присъдите са потвърдени от ПАС, а единият не е разгледан. Протестирана е и
една осъдителна присъда, като в резултат на протеста присъдата е отменена и
делото е върнато на СОС за ново разглеждане. 

Изготвените  обвинителни  актове   за  2008  г.  по  прокурори  са,  както
следва: прокурор Василев – 6, прокурор Симов – 4 и прокурор Георгиев – 3.

През първото полугодие на 2009 г. са внесени в съда  11 обвинителни
акта и  10 са разгледани в съдебна фаза. Броят на осъдителните присъди по
общия ред е 4, а по един е произнесена оправдателна присъди. Протестирана е
една осъдителна присъда, като в резултат на протеста по присъдата е намален
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размера  на  обезщетението  за  имуществени  вреди  и  размера  на  дължимата
държавна такса. 

Изготвените обвинителни актове  за първото полугодие на 2009 г.  по
прокурори  са,  както  следва:  прокурор  Василев  –  3,  прокурор  Симов  -  2,
прокурор Георгиев – 4 и прокурор Ангелова – 2.

Бяха изискани и проверени всички ПД за 2008 г. 
Извърши се проверка и на Книгата за обвинителните актове, която се

води от 2002 г.
 Установи се, че за 2008 г. има 12 описани обвинителни акта. 

Проверката  на  прокурорските  дела  се  извърши  и  по  Книгата  за
задържаните лица.

Беше извършена проверка на:
- ПД 1/08 г. /пр.пр. 1051/07 г. на ОП Смолян, ДП 447/07 г., НОХД

20/08 г./, наблюдаващ прокурор Христо Василев. Делото е по чл. 116, ал.1,
т.3  от  НК  и  е  водено  срещу К.  И.  С.  ДП  е  образувано  на  14.10.07  г.  на
основание  чл.  212,ал.2  от  НПК.  Обвиняемият  е  с  взета  на  15.10.07  г.
постоянна  мярка  „задържане  под  стража”.  Разследването  по  ДП  е
приключило  на  14.04.08  г.  Внесен  е  обвинителен  акт  на  23.04.08  г.
Образувано е НОХД 20/08 г. и с разпореждане от 10.05.08 г. на основание чл.
248, ал.2, т.3 от НПК делото е върнато на прокуратурата, където е постъпило
на 30.05.08 г. След отстраняване на допуснатите процесуални нарушенията,
на 02.06.08 г. делото отново е внесено в съда. Образувано е НОХД 27/08 г. и
след  проведено  съкратено  съдебно  следствие  е  произнесена  осъдителна
присъда. Към датата на постановяване на присъдата подсъдимият е задържан
под  стража.  На  корицата  на  делото,  в  информационната  справка,  са
попълнени всички данни. Наложено е наказание  6 г. „лишаване от свобода”
при строг режим. 

В Книгата за обвинителните актове са направени всички записвания.
От проверката на прокурорското дело е видно, че към същото са приложени
копия  от  протоколи  за  разпит,  експертизи.  Изготвеният  ОА отговаря  на
всички изисквания на НПК.

При  проверка  в  Книгата  за  задържаните  лица се  установи,  че
фигурира името на лицето, № на пр. пр., № на ДП, името на дознателя и на
наблюдаващия прокурор, датата на образуване на ДП, и датата на вземане на
мярката  за  неотклонение „задържане  под  стража”.  В  книгата  е  отбелязана
дата 17.10.08 г., а в обвинителният акт датата е 15.10.08г. Други записвания
няма. 
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Установи  се,  че  тази  книга  не  се  води  достатъчно добре,  липсват
важни записвания, включително и най-съществените отбелязвания, които
се  отнасят  до  яснота  в  периода  на  прилагането  на  мярката  за
неотклонение  „задържане  под  стража”,  във  фазата  на  досъдебното
производство.  

-  ПД  2/08  г.  /пр.  пр.  358/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Христо
Василев.   Делото е водено срещу И. Н. И. за престъпление по чл.115, вр. с
чл.18 от НК. Разследването е приключило на 09.05.08 г.  и на 10.05.08 г.  е
внесен ОА в ОС Смолян, където е образувано НОХД 22/08 г. Разгледано е на
10.06.08  г.,  като  е  наложено наказание  3  г.  „лишаване  от  свобода”,  чието
изтърпяване е отложено за срок от 5 г. Същата е протестирана и с решение на
ПАС № 306/07.01.09 г. е отменена и делото е върнато за ново разглеждане.
Образувано е НОХД 5/09 г. На 24.02.09 г. е произнесена присъда, с което е
наложено  наказание  1  г.  „лишаване  от  свобода”,  чието  изтърпяване  е
отложено за срок от четири години. Последвал е нов протест, като по ВНОХД
129/09г.  на  ПАС е постановено решение на 11.05.09 г.,  с  което се изменя
присъдата, но само в гражданската част. Образуване и движение на делото в
срок, записванията в Книгата за обвинителните актове са точни и пълни.

- ПД 3/08 г. Делото е водено срещу В. Х. за престъпление по чл. 255,
ал.3 от НК.  Движението на делото е съобразено с процесуалните срокове.
Постановена е оправдателна присъда по НОХД 26/08 г., протестирана е, но
няма произнасяне от въззивната инстанция към момента на проверката.

- ПД 4/08 г. Делото е водено срещу И. П. У. за престъпление по чл. 343,
ал.1, б. „в” от НК. Разследването е приключено на 17.05.08 г. Обвинителният
акт е внесен на 17.06.08г. Образувано е НОХД 41/08 г., решено на 08.07.08 г.,
като  е  наложено  наказание  „пробация”  за  срок  от  6  месеца.  Присъдата  е
протестирана и изменена от ПАС, като е увеличен размера на наложеното
наказание от шест месеца на една година „пробация”.

- ПД 6/08 г.  Делото е водено срещу Д.К. за престъпление по чл. 304,
ал.1 от НК. Не се установяват нарушения по образуването и движението.

- ПД 8/08 г., наблюдаващ прокурор Симов. Делото е водено срещу Д.
С. за престъпление по чл. 343 а, ал.1, б. ”б” от НК, вр. с чл. 343, а.1, б. „в” от
НК. Деянието е било извършено на 23.02.08 г. На 11.07.06 г. е приключило
разследването по ДП. Обвинителният акт е внесен на 05.08.08г. Образувано е
НОХД 55/08 г., решено е на 16.09.08 г. Произнесена е присъда осем месеца
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„пробация”.  Същата е изменена от ПАС, потвърдена и с решение на ВКС,
като подсъдимият частично е оправдан по едно от нарушенията на ЗДП и са
увеличени  размерите  на  присъдените  обезщетения  по  предяваните
граждански искове.

- ПД 10/08 г. /пр. пр. 649/08 г./, наблюдаващ прокурор Д. Георгиев.
Делото е водено срещу С.К. за престъпление по чл. 116, ал.1, т.6 от НК. На
14.10.08  г.  е  приключило  разследването  по  ДП  и  на  10.11.08  г.  е  внесен
обвинителен акт. Образувано е НОХД 86/08 г. На 18.12.08 г. е постановена
присъда 10 г. „лишаване от свобода”.  Същата е изменена на 10.02.09 г.  от
въззивната инстанция в гражданската част, като са увеличени размерите на
присъдените обезщетения по предяваните граждански искове.

Образуването и движението на делата, приключили с внесен в съда
обвинителен акт са  в законоустановените срокове. 

В Книгата за обвинителните актове се отразяват всички необходими
обстоятелства, във връзка с движението на делата.

Установиха  се  някои  пропуски  в  записванията  в  Книгата  за
задържаните  лица,  което  затруднява  проследяването  на  периода  на
прилагането на мярката за  неотклонение  „задържане  под стража”,  във
фазата на досъдебното производство. 

Необходимо  е  да  се  подобри  организацията  на  работата  на
съдебния  служител,  който  прави  отбелязванията  в  Книгата  за
задържаните  лица,  с  цел  пълно  и  точно  отразяване  на  всички
съществени  факти  и  обстоятелства,  свързани  с  прилагането  на
мярката за неотклонение „задържане под стража”. 

Извърши  се  проверка  на  прекратени  и  върнати  от  съда  дела  на
прокуратурата. Проследиха се записванията по Книгата за делата, върнати
за  доразследване  от  съда, както  и  по  Описната  книга  на  досъдебните
производства /наблюдателна книга/:

Изиска се и Анализът за прекратените и върни от съда дела. Такъв
анализ е направен, както в ревизионния акт на АП Пловдив, така и от ОП
Смолян след връчването на ревизионния акт. 

За първото шестмесечие на 2009г.  няма прекратени и върнати от съда
дела. За 2008 г. има 4 такива дела, от които едно на прокурор Ангелова –
върнато от съда на прокуратурата с разпореждане и три на прокурор Василев,
/едно върнато от съда с определение и две с разпореждане/. 

Беше проверено  наблюдаваното  от  прокурор Василев  дело,  което е
било  върнато от съда с определение:
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- пр. пр. 936/07 г. /ДП 228/08 г./. Образувано е на 28.02.08 г. срещу К.
С. Д. за престъпление по чл. 283а, т.1, вр. с чл. 282, ал. 2, предл.2, вр. с чл.
282,  ал.1  от  НК.  Разследването  е  приключило  на  28.06.08  г.,  като
своевременно е продължен срока на разследването. На 01.07.08 г. делото е
постъпило  в  ОП  Смолян  и  на  14.07.08г.  е  внесен  обвинителен  акт  по
посочения текст от НК. Образувано е ПД 7/08 г. по описа на ОП Смолян и
НОХД 53/08г.  по описа на ОС Смолян, което е насрочено за разглеждане,
съответно на дати - 18.09.08 г., 21.10.08 г. и 09.12.08 г. На последната дата,
след даване ход на делото, с определение на ОС Смолян същото е прекратено,
поради  допуснати  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила.  В
изпълнение  на  цитираното  определение,  наблюдаващият  прокурор  с
постановление от 15.12.08 г. е възложил на разследващия полицай конкретни
действия  по  разследване.  Наказателното  производство  е  било  спряно  на
09.01.09 г. на основание чл. 244, ал.1, т.1, вр. с чл. 25,т.1, предл. 2 от НПК,
след което е възобновено на 12.06.09 г. На 30.07.09 г. делото е постъпило в
ОП за решаване от наблюдаващия прокурор. С постановление от 17.08.09 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1 от
НПК  –  поради  липса  на  престъпление.  Постановлението  е  изпратено  по
съответния ред, както на обвиняемия, така и на пострадалите.  В Книгата за
досъдебните  производства  са  отразени  всички  обстоятелства.
Образуването  и  движението  на  делото  са  в  срок.  Постановените  от
наблюдаващия  прокурор  актове  отговарят  на  изискванията  на  НПК.
Становищата, както на представителите на АП Пловдив, така и в Анализа
на ОП Смолян са, че съдът неоснователно е прекратил и върнал делото на
прокуратурата. Неоснователното връщане от съда на прокуратурата на
делото  не  е,  обаче,  предпоставка  за  прекратяване  на  наказателното
производство.

Извърши  се  проверка  на  осъдителни,  оправдателни  присъди  и
протести: 

Установи  се,  че  за  2008  г.  ОП  Смолян  е  подала  три  касационни
протеста.  Беше проверена  Книгата  за  протестите,  която  се  води  добре  и
съдържа всички необходими реквизити. 

През  проверявания  период  внесени  споразумения  за  решаване  на
делото в досъдебно производство и предложения по чл. 78а от НК няма.

2. Организация по изпълнение на наказанията

За 2008 г. ОП Смолян е привела 22 присъди в изпълнение, а за първото
полугодие на 2009 г. 13 присъди в изпълнение. Неприведени присъди в срок
няма. Няма отложени изпълнения на наказанията.
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Беше извършена проверка на приведени в изпълнение присъди, като се
проследи движението  им по  Книгата за  изпълнение  на присъдите и  по
присъдните преписки:

- присъдна преписка Р 14/08 г. Присъдата е влязла в сила на 19.07.08 г.
На 21.07.08 г. е получена от ОС Смолян в ОП Смолян, а на 22.07.08 г. ОП е
уведомила ОСС съдебна охрана. На 28.07.08 г. от Затвора  Стара Загора е
получено  писмо,  от  което  е  видно,  че  осъденият  търпи  наказанието  от
15.10.07 г. На 01.08.08 г. ОП е уведомила съда.  Всички данни в Книгата са
попълнени.  При  проверка  на  присъдната  преписка  се  установи  пълно
съответствие с данните в Книгата.

- присъдна преписка Р 7/09 г. Присъдата е влязла в сила на 05.03.09 г.,
на 23.03.09 г. е получена за изпълнение в ОП и на същата дата е изпратена до
ОЗ  Охрана  Смолян.  На  31.03.09г.  Затвора  Стара  Загора  е  уведомил
прокуратурата, че осъденият е приведен в затвора на 26.03.09 г. На 10.04.09 г.
ОП  уведомява  ОС  Смолян  за  започналото  изтърпяване  на  наказанието
лишаване от свобода. 

В  Книгата  е  отразено,  че  на  24.03.09г.  е  извършена  проверка  на
воденето на книгата от прокурор Христо Василев, отговарящ за изпълнение
на наказанията, в изпълнение на указание И 30/09 г.  на Главния прокурор.
Отбелязани са и ежемесечни проверки от прокурор Василев. 

     3. Гражданско - съдебен надзор.

През 2008 г. гражданско-съдебният надзор в   ОП Смолян се изразява в
участие на прокурори в 28 граждански дела на ОС Смолян. През полугодието
на 2009 г. прокурорите са участвали в 13 граждански дела на ОС Смолян. 

За  проверявания  период  има  предявени  два  граждански  иска  от
прокурори. Обжалваните съдебни решения за двата периода са общо 5.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от ОП Смолян Справка № 4 по
организацията на  съдебния  надзор,  отразяваща и  индивидуалната натовареност на
прокурорите.

Въз  основа  на   извършената  проверка  се  налагат  следните
констатации и препоръки:
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КОНСТАТАЦИИ:

1.  При  извършената  проверка  на  Книгата  за  граждански  дела  по
ЗОДОВ се установи, че от данните в нея не могат да се направят изводи за
окончателното  приключване  на  водените  дела,  размера  на  присъдените
суми, както и правните основания за завеждането им. Едва от 2009 г.  в
тази Книга се  отбелязва и входящия номер на преписката в  ОП Смолян,
което  значително  улеснява  възможността  за  проверка  и  на  горните
обстоятелства.

2.  Организацията  на  прокуратурата  по  отношение  на  издаване  на
заповеди и разпореждания, връчването им и контрола по изпълнението им е
на много добро ниво. 

3.  Участието  прокурорите  от  ОП  Смолян  и  на  прокурорите  от
районните прокуратури в различни форми на обучение е неравномерно. 

4.  Сравнението  на  статистическите  данни  за  2008  г.  и  първото
полугодие на 2009 г., относно броя на отменените постановления за отказ
от образуване на досъдебно производство /12 към 1/ показва тенденция към
подобряване  работата  на  прокурорите  по  преписките  и  повишаване
качеството на произнесените прокурорски актове.

Проверените преписки,  приключили  с  постановление  за  отказ  да се
образува досъдебно производство показват, че образуването и движението
им се осъществява в предвидените срокове. Произнасянето на прокурорите
от ОП  Смолян  по  жалби  срещу  постановления  за  отказ  да  се  образува
досъдебно  производство  на  прокурори  от  районните  прокуратури,  се
извършва  в  рамките  на  законоустановения  едномесечен  срок.  Жалбите
срещу постановените прокурорски актове се администрират своевременно,
в повечето случаи и незабавно. 

Както  и  при  извършената  ревизия  от  АП  Пловдив  за  2008  г.  се
констатира,  че се допускат нарушения при спазване на Указание № И –
281/08.12.2006 г.  на главния прокурор на Република България, в частта, в
която се указва преписите от постановленията да се изпращат на всички
лица, които следва да бъдат уведомявани за прекратяването. 
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5. По всички наблюдавани досъдебни производство, отразяването на
движението им в Книгата на досъдебните производства е пълно и точно.
Спазва се едномесечният срок за произнасяне на прокурорите.

В Книгата за  досъдебни производства за 2008 г. са отразени всички
необходими обстоятелства. 

Книгата за задържаните лица не се води достатъчно добре, липсват
важни записвания, включително и най-съществените отбелязвания, които
се  отнасят  до  яснота  в  периода  на  прилагането  на  мярката  за
неотклонение  „задържане  под  стража”,  във  фазата  на  досъдебното
производство.  

6. Образуването и движението на делата, приключили с внесен в съда
обвинителен акт са  в законоустановените срокове. 

В Книгата за обвинителните актове се отразяват всички необходими
обстоятелства, във връзка с движението на делата.

7. Книгата за изпълнение на присъдите се води на много добро ниво.
Извършват  се  ежемесечни  проверки  от  прокурор  Василев,  които  се
отбелязват в нея. 

 

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Необходимо е  в  Книгата за  граждански  дела  по  ЗОДОВ  да  се
попълват  всички  дати,  отразяващи  движението  на  делата  и
действията  на  прокурора  по  тях,  както  и  номера  на  прокурорската
преписка  в  ОП  и  обстоятелствата,  отнасящи  се  до  същността  на
воденото гражданско дело и окончателния съдебен акт. 

2.  Административният ръководител  да  определя  участниците в
различни  форми  на  обучение  при  условията  на  равнопоставеност  на
прокурорите в Районните прокуратури и в ОП Смолян и съобразявайки
тяхната  специализация.  Прокурорите,  участвали  в  семинари,
конференции  и  обсъждания,  които  имат  отношение  към
професионалното и кариерното развитие на всички прокурори в съдебния
район,  следва  да  подготвят  и  представят  на  общо  събрание  на
прокурорите  за  обсъждане  доклади,  които  да  съдържат  всички
съществени и важни аспекти от проведеното обучение. 
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3.  Административния  ръководител  на  ОП  Смолян  да  създаде
организация за осъществяване на ефективен контрол по изпълнение на
разпореждане № ОП 24/25.06.2009 г. 

4. В Книгата за задържаните лица да се отразяват пълно и точно
всички съществени факти и обстоятелства, свързани с прилагането на
мярката за неотклонение „задържане под стража”. 

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Окръжна  прокуратура  Смолян  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 

 Административният  ръководител  да  запознае прокурорите  и
съдебните служители от ОП – Смолян с резултатите от извършената планова
проверка. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Окръжна  прокуратура  Смолян  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  тримесечен  срок  уведоми Инспектората  към ВСС за
резултата от тях.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на Акта
Административният ръководител на Окръжна прокуратура Смолян може да
направи възражения и да ги представи на Главния инспектор на Инспектората
към ВСС.

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Главния  прокурор  на  Република
България.  

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна прокуратура – Пловдив.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:
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1. Копие от Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка  №2 по  организацията  на  образуването   и  движението  на
преписките на ОП – Смолян; 

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

досъдебните производства на ОП – Смолян;

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6.Копие  от  заповед  №  ОП-28/15.07.2009  г.  на  Административния
ръководител на ОП – Смолян;

7.Копие  от  заповед  №  ОП-1/05.01.2009  г.  на  Административния
ръководител на ОП – Смолян;

 8.  Копие  от  заповед  №  ОП-44/14.10.2009  г.  на  Административния
ръководител на ОП – Смолян;

9.  Копие  от  заповед  №  ОП-38/18.09.2009  г.  на  Административния
ръководител на ОП – Смолян;

10.  Копие  от  заповед  №  ОП-26/29.06.2009  г.  на  Административния
ръководител на ОП – Смолян;

11. Копие от Ревизионен акт за извършена комплексна ревизия на ОП
Смолян от  АП Пловдив;  копие  от  разпореждане  АП №28/21.05.2009  г.  на
Административния ръководител на АП Пловдив и  копие от разпореждане
ОП № 24/25.06.09г. на Зам. окръжен прокурор на ОП Смолян.

12.  Копие от Анализ на върнатите  от съда дела на прокуратурата за
доразследване за 2008г.

13.  Копие  от  Справка  за  резултатите  от  извършената  проверка  на
взетите обезпечителни мерки по досъдебни производства от прокуратурите в
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Смолянския  регион  за  периода  01.01.07г.-15.09.07г.  и  за  осъществяваното
взаимодействие в същия период с Комисията за УИППД.

14. Копие от Справка за взетите мерки и извършеното от ОП Смолян по
Плана за работата по основни надзори на АП Пловдив.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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