
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 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЧЕПЕЛАРЕ

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 приключванео им в установените срокове, анализ на
приключените  преписки  и  дела  в  прокуратурата  и  констатиране  на
противоречива практика за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2009 г.

Методология за провеждане на проверката –  основава се на приетата
от  Инспектората  към  ВСС  обща  методология  за  извършване  на  планови
проверки.

Подготвителен  етап на  плановата  проверка  –  включва  проучване  и
анализ на годишния  отчетен доклад за 2008 г. на РП Чепеларе, изискване и
предоставяне  от  РП  Чепеларе  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 2008 г.  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 РП – Чепеларе е предвидено по щат да се осъществява от
двама прокурори. Няма незаети щатни бройки. Прокурорите се подпомагат от
общо  3 съдебни служители. През 2009 г.  Районният прокурор Пешинска е
отсъствала от работа, поради отпуск по болест от 16.03.09 г. до 20.07.09 г.

РП –  Чепеларе е настанена в сградата на Съдебната палата. Условията
за осъществяване дейността на прокуратурата са много добри. 

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

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  9 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/,  10
се водят по указание на ВКП и  1 по собствена преценка.  През 2009 г. по
собствена преценка се води и книга за завеждане на административните дела.

Всички се водят на хартиен носител. 

Провериха се двете книги, водени по собствена преценка.

- Книга за завеждане на административните дела. Води се от 2009 г.,
като въвеждането и  улеснява включването  на изискуеми данни в УИС От
няколко  месеца  е  направено  изменение  при  воденето  на  книгата,  като  е
включена  повече  информация  –  брой  на  съдебните  заседания  и  дати,
становище на прокурора и решение на съда.

- Книга за предложенията по чл. 78а от НК. Води се от 2002 г.  В
същата книга е включена информация и за сключените споразумения по реда
на глава 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение”. От тази книга е
видно, че през 2008г. има 4 споразумения, а за 2009г. има три споразумения.
Данните от Книгата, съвпадат с предоставената на ИВСС справка № 4.
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Провери се и  Дневникът за възложените предварителни проверки,
който е въведен през 2007 г. Същият е съобразен с указанието на ВКП от
12.12.06  г.,  но  прави  впечатление,  че  аналогичният  дневник  в  Мадан  и
Златоград е по-добре организиран и съдържа по изчерпателна информация.

               
Водените  книги,  регистри  и  дневници  се  провериха  в  рамките  на

проверката по  движението на  конкретни  преписки  и  дела,  при  което  се
констатира,  че  като цяло  отговарят на  изискванията на  ПОДАПРБ,  но
някои от тях не съдържат в цялост съответната информация.

Административния  ръководител  да  създаде  организация  в  РП
Чепеларе,  която  да  осигури  пълно  отразяване  на  задължителната  и
необходима  информация  при  воденето  на  книгите,  регистрите  и
дневниците.

РП Чепеларе работи с две софтуерни програми- УИС и „Law Choice”. 

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice”. 

На основание Заповед №29/01.10.07 г. на Районния прокурор при РП
Чепеларе,  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, е
бил  въведен  за  работа  в  РП Чепеларе  софтуерния  продукт  „Law Choice”,
считано  от  15.10.07  г.  и  е  регламентиран  реда,  по  който  да  бъдат
разпределяни преписките и делата между прокурорите в РП Чепеларе, при
спазване на случайния принцип. Тя не е променяна и поради малкия брой на
прокурорите  /двама/  натовареността  на  прокурорите  във  всички  групи
преписки е определена по равно.

Поради  продължителното  отсъствие  на  Районният  прокурор  на  РП
Чепеларе  /16.03.09  до  28.07.09г./,  едва  от  м.  октомври  2009  г.  е  въведено
протоколите за случайното разпределение да се прилагат към делата.  През
периода на отсъствието на районния прокурор, всички преписки и дела са
решавани от прокурор Къдринска. 

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

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
подготвя  и  изпраща  своевременно.  Дейността  по  водене  и  отчитане  на
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статистическите  данни  в  Районна  прокуратура  Чепеларе  се  осъществява,
съгласно Указанията на главния прокурор.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, които са съпроводени с аналитични доклади,
съдържащи  обобщени  данни,  резултати,  изводи,  проблемни  приоритети  и
предложения. 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени доказателства  се  приемат в РП Чепеларе от съответното
РПУ по опис, който се отразява в Книгата за веществени доказателства. Тази
книга се води от 1967г. В съда веществените доказателства се внасят срещу
подпис на  служителя,  който ги  е  получил,  дата  и печат.  Поради липса на
специално  обособено  помещение  за  съхраняване  на  веществени
доказателства,  почти всички остават  на съхранение в съответното Районно
управление.

В  изпълнение  на  разпоредбите  на  ПОДАПРБ  /в  сила  от  м.  август
2009г./  е  издадена  Заповед  №  30/07.09.09г.  на  административния
ръководител, с която е  определен административния секретар Кефилева,
за завеждащ склад на веществените доказателства в прокуратурата. 

 
4. Заповеди  и  разпореждания  на  административния

ръководител. Извършени проверки от и на РП Чепеларе.

Беше  изискана  заповедната  книга  и  извършена  проверка  на  издадените
заповеди  и  разпореждания  през  проверявания  период,  свързани  с
организационната дейност на прокуратурата. 

Всички заповеди са подредени хронологично. В периода на отсъствие,
поради  болест  на  районния  прокурор,  функциите  на  административен
ръководител  са  изпълнявани  от  прокурор  Къдринска,  която  е  издавала  и
заповеди за този период. 

Издадена  е  заповед  № 15/11.05.09  г.,  във  връзка  с  организацията  на
работа  по предварителни проверки и дела по чл.  235 и чл.  236 от НК. За
отговарящ прокурор е определена прокурор Къдринска. 

           Създадена  е  организация  по  връчването  и  запознаването  на
прокурорите и служителите в РП Чепеларе със заповедите и разпорежданията
на административния ръководител.
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На  РП  Чепеларе  е  извършена  планова  комплексна  ревизия  от  ОП
Смолян, за дейността на прокуратурата през 2008г., на основание чл. 142,ал.2
от ЗСВ. Въз основа на направените констатации в ревизионния акт е издадено
разпореждане на ОП Смолян от 05.08.09г., с указание да се проведе работно
съвещание на прокурорите, на което да се обсъди ревизионния акт. С писмо
от 29.09.09 ОП Смолян е уведомена за изпълнение на всички препоръки в
разпореждането на Окръжна прокуратура.

5. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП–Чепеларе. 

За  2008  г.  прокурорите  са  участвали  в  три  семинара.  За  първото
полугодие  на  2009  г.  нямат  участие  в  семинари,  поради продължителното
отсъствие на Районния прокурор Пешинска.

Съдебните  служители  са  участвали  в  специализирано  компютърно
обучение за работа с УИС, както и в компютърно обучение по ОПАК.

 Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена от РП-
Чепеларе, относно организацията на административната дейност; Доклад за извършена
ревизия на РП Чепеларе; 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.

През 2008 г. прокурорите са решили общо 216 преписки. Общият брой
на  наблюдаваните  преписки  е  бил  234 /от  тях  208 новообразувани  и  26
останали  от  предходен  период/,  от  които  по  144 е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство,  21 са изпратени по компетентност на
други органи и по 51 са образувани досъдебни производства. От образуваните
преписки през периода 15 преписки са останали нерешени.

От общо обжалвани 15 отказа за образуване на досъдебно производство
са отменени 6, а са потвърдени 9.

През  първото  полугодие  на  2009  г.  прокурорите  са  решили  общо  76
преписки.  Общият  брой  на  наблюдаваните  преписки  е  101 /от  тях  83
новообразувани  и  18 останали  от  предходен  период/,  от  които  по  43 е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 3 са изпратени по
компетентност  на  други  органи  и  по  30 са  образувани  досъдебни
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производства.  От  образуваните  преписки  през  периода  са  останали  15
нерешени в едномесечен срок.

От общо обжалвани 11 отказа за образуване на досъдебно производство
са потвърдени 9 и са отменени 2. 

С  резолюция  през  2008  г.  по  13 преписки  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство, а през първото полугодие на 2009 г. – по 15.

На случаен принцип бяха проверени преписки, приключили с отказ от
образуване на досъдебно производство:

- пр. пр. 64/08 г., наблюдаващ прокурор Пешинска. Образувана е на
21.01.08  г.  по  повод  жалба  от  Е.  Т.  С  постановление  от  23.01.08  г.  е
разпоредено  да  се  извърши  проверка  със  срок  20  дни.  На  15.02.08  г.
преписката е получена в РП Чепеларе с извършена проверка. На 14.03.08 г. е
постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.   С  писмо  от
07.04.08 г. ОП Смолян е изискала преписката.  Това писмо не е заведено във
входящия дневник. На 09.04.08 г.  преписката  е  изпратена в  ОП Смолян.  С
постановление  от  14.04.08г.,  получено  в  РП  Чепеларе  на  24.04.08  г.,  ОП
Смолян е  отменила постановлението на  РП Чепеларе.  С постановление от
14.05.08 г. РП Чепеларе е постановила да се извърши допълнителна проверка
със  срок  10  дни.  Срокът  е  бил  продължен  с  още  10  дни  с  резолюция  на
административния ръководител. Преписката е постъпила в РП Чепеларе на
05.06.08г.  с  извършена  проверка.  С постановление  от  04.07.08  г.  отново  е
постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.  Препис  от
постановлението е изпратено на жалбоподателя и на ОП Смолян;
 

- пр. пр. 436/08 г. Образувана е на 06.06.08 г. по повод жалба от И. Б. С
постановление  на  прокурор  Къдринска  от  18.06.08  г.  е  разпоредено  да  се
извърши проверка със срок 15 дни. На 03.07.08г. в РП Чепеларе  е постъпило
искане за продължаване срока на проверката с още 10 дни, което е уважено.
На 16.07.08 г. преписката е получена в РП Чепеларе с изпълнени указания. С
постановление от 18.07.08 г. на прокурор Пешинска е отказано образуването
на досъдебно производство. Препис от постановлението е изпратено само на
жалбоподателя;

- Пр. пр. 480/08 г. Образувана е на 25.06.08 г. по повод писмо от РПУ
Чепеларе, във връзка със заведена жалба от Г. К. срещу Т. П. РП Чепеларе е
уведомила  РПУ  за  наблюдаващия  преписката  прокурор  и  е  дала  кратки
указания. На 11.07.08 г. преписката е постъпила на доклад в РП Чепеларе /не
е отразено във входящия дневник/. В графа „указания” на придружителното
писмо, наблюдаващият прокурор е отбелязал, че няма допълнителни указания
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и е разпоредил проверката да се приключи до 15.07.08 г.  Този срок е бил
определен от ръководен служител от РПУ при разпределяне на преписката на
извършващия  проверката  служител   на  МВР.  На  15.07.08г.  преписката  е
постъпила в РП Чепеларе. С постановление от 16.07.08г. прокурор Пешинска
е  постановила  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.  Препис от
постановлението е изпратено само до жалбоподателя К.;

- пр. пр. 458/08 г., наблюдаващ прокурор Къдринска. Образувана е
на  19.06.08  г.  по  повод жалба  от  Т.  Б.  срещу С.  П.   С  постановление  от
25.06.08г. е разпоредено да се извърши проверка със срок 15 дни. На 27.06.08
г. преписката е постъпила в РП Чепеларе за доклад. В графа „указания” са
дадени такива, като е упоменато, че срокът на извършване на проверката е до
10.07.08г. Във входящия дневник липсва отразяване на доклада. Преписката е
постъпила на 02.07.08 г. в РП Чепеларе, а на 23.07.08 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр. 469/08 г., наблюдаващ прокурор Къдринска. Образувана е
на 24.06.08 г. по жалба от В. М. срещу Т. Т. С постановление от 25.06.08 г. е
разпоредено да се извърши проверка със срок 15 дни. Преписката е получена
на  11.07.08г.  в  РП  Чепеларе  с  изпълнени  указания  и  с  постановление  от
25.07.08 г. е отказано да се образува досъдебно производство. 

- пр. пр. 380/08 г., наблюдаващ прокурор Къдринска. Образувана е
на 19.05.08 г. по повод изпратен от Държавно лесничейство Чепеларе акт за
установяване на административно нарушение. С постановление от 22.05.08 г.
е  разпоредено  да  се  извърши  проверка  със  срок  15  дни.  На  29.05.08  г.
преписката  е  постъпила  в  РП  Чепеларе  за  доклад.  В  графа  „указания”
наблюдаващият прокурор е отбелязал, че продължава срока на проверката с
още  10  дни,  считано  от  07.06.08  г.  На  10.07.08  г.  е  постановен  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство  по  чл.  236  от  НК  и  преписката  е
върната  на  същата  дата  на  ДЛ  Чепеларе.  На  29.07.08г.  РП  Чепеларе
уведомена, че на нарушителя е наложена глоба.

Образуването и движението на преписките, приключили с отказ от
образуване  на  досъдебно  производство  е  в  определените  срокове.
Постановленията  за  отказ  от  образуване  се  изпращат  само  до
жалбоподателите  с  обикновена  поща,  което  не  е  в  съответствие  с
Указание  И-281/08.12.06  г.  на  главния  прокурор  по  възлагането,
извършването и приключването на предварителните проверки. В случаите на
подаване на жалби в РПУ Чепеларе, РП Чепеларе се уведомява своевременно,
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като от своя страна тя също своевременно уведомява РПУ за името на
наблюдаващия  прокурор,  както  и  дава  кратки  указания,  във  връзка  с
проверката. Преди приключване на проверката, преписката се докладва на
наблюдаващия  прокурор,  като  в  някои  случаи  това  се  извършва   с
придружително  писмо,  а  в  други  случаи  неформално.  Води  се  дневник  за
възложените проверки, в който се вписва името на наблюдаващия прокурор,
№  на  преписката,  датата  на  постановлението,  с  което  е  възложена
проверката, даденият срок и продължаването на срока.

Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
изпълнение  на  Указание  И-281/08.12.06  г.  на  главния  прокурор  по
възлагането,  извършването  и  приключването  на  предварителните
проверки, като препис от постановленията за отказ от образуване на
досъдебни производства се изпращат, както на жалбоподателите, така
и на лицата, срещу които са били образувани съответните преписки.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Чепеларе Справка № 2

по  организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща  и

индивидуалната натовареност на прокурорите.

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

1. Проверка  по  движението  на  досъдебните,  бързите  и
незабавните производства.

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  2008г.  са  били
общо 219,  от  които 1 бързо. През  2008  г.  са  образувани  106 досъдебни
производства  и са наблюдавани още  112 досъдебни производства,  които са
били  образувани  през  предходни  години.  Разследване  от  следовател  е
проведено по общо 32 досъдебни производства, от които 2 новообразувани и
30 образувани в предходен период. 

Наблюдаваните досъдебни производства през полугодието на 2009г. са
били  общо 85  бр.,  като  бързи  и  незабавни  производства  няма. През  този
период са образувани  57 досъдебни производства и са наблюдавани още  28
досъдебни производства,  които са били образувани през предходни години.
Разследване  от  следовател  е  проведено  по  2  бр.  досъдебни  производства,
образувани в предходен период. 

 През 2008 г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо 191 досъдебни производства, от които 159 разследвани от разследващ
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полицай и  32 разследвани от следовател.  Приключено е и наблюдаваното
бързо производство. Всичките тези дела са били решени, с изключение на 8
досъдебни  производства,  намиращи  се  в  законоустановения  срок  за
произнасяне при прокурор.

През  първото  полугодие  на  2009  г.  от  разследващите  органи  е
приключено разследването  по общо  71 досъдебни  производства,  от  които
69 разследвани от разследващ полицай. Всичките тези дела са били решени, с
изключение на 9 намиращи се в законоустановения срок за произнасяне при
прокурор.

В РП – Чепеларе през 2008 г. са постъпили от разследващите органи
шестдесет  и  три  предложения  за  продължаване  срока  на  разследването.
Същите  са  уважени  и  са  направени  шестдесет  и  три искания  от
наблюдаващия прокурор до по-горестоящата прокуратура за продължаване
срока на разследване, които са уважени. До главния прокурор на Република
България  няма направено  предложение  за  продължаване  срока  на
разследването. 

За първото полугодие на 2009г. са постъпили от разследващите органи
дванадесет  предложения за продължаване срока на разследването. Същите
са уважени и са направени дванадесет пискания от наблюдаващия прокурор
до  по-горестоящата  прокуратура  за  продължаване  срока  на  разследване,
които  са  уважени.  До  главния  прокурор  на  Република  България  няма
направено предложение за продължаване срока на разследването. 

Установява  се  тенденция  на  значително  намяляване  броя  на
исканията  за  продължаване  срока  на  разследване  в  РП  Чепеларе  при
сравнение  на  двата  изследвани  периода,  което  показва  подобряване  на
взаимодействието  между  прокуратурата  и  разследващите  органи  и  по
ефективно  упражняване  на  функцията  по  ръковъодство  и  надзор  на
досъдебните произовдства. 

Извършена беше проверка на образуването и движението на досъдебни
производства, наблюдавани към момента на проверката. Установи се, че са
общо 16. На случаен принцип бяха проверени образуването и движението на
следните досъдебни произовдства:

-  ДП  115/09г./пр.пр.324/09г./,  наблюдаващ  прокурор  Пешинска.
Образувано  е  на  18.09.09  г.  за  престъпление  по  чл.  235,  ал.1  от  НК.  На
03.11.09 г.  е  докладвано  в  РП Чепеларе и  са  дадени указания на  водещия
разследването. На 21.10.09г. е докладвано постановлението за привличане на
обвиняемо лице по реда на чл. 219, ал.1 от НПК;
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-  ДП  75/09г./пр.пр.  168/09./,  наблюдаващ  прокурор  Къдринска.
Образувано е на 24.07.09г. срещу Н. К. и И. М. за престъпление по чл. 210,
ал.1, вр. с чл. 209 от НК. Своевременно е поискано и дадено продължение на
срока за разследване с два месеца. 

Образуването и движението на проверените досъдебни производства 
е в законоустановените срокове.

2. Проверка  на  движението  на  досъдебни  производства,  по
които наказателното производство е спряно.

Съгласно  предоставената  справка  на  ИВСС,  през  2008г.  са  спрени
общо 19 наказателни  производства,  от  които  14  срещу  неизвестен
извършител и 5 срещу известен.

Възобновени  са  4 наказателни  производства  през  2008  г.,  всички
спрени срещу известен извършител. 

През  първото  полугодие  на  2009  г.  са  спрени общо 9 наказателни
производства,  от които  8  бр.  спрени срещу неизвестен извършител и  едно
спряно срещу известен извършител.

Възобновени са 6 наказателни производства през този период, от които
едно  спряно  срещу  неизвестен  извършител  и  5  спрени  срещу  известен
извършител. 

Към датата на проверката в РП Чепеларе спрените дела срещу известен
извършител  са  две,  а  към  месец  септември  2009  г.  спрените  дела  срещу
неизвестен извършител са  224.  Беше извършена проверка и на двете спрени
срещу известен извършител дела:

- пр. пр. 649/07 г. по описа на РП Чепеларе /ДП 97/07 г./. Образувано
е по повод тъжба от изпълнителния директор на „П…” АД срещу Д. У. С
постановление от 30.09.07 г.  на  прокурор Пешинска е  постановено да се
извърши проверка  със  срок  30  дни.  На  28.09.07  г.  преписката  е  получена
обратно в РП Чепеларе. С постановление от 25.10.07г. прокурор Къдринска
е разпоредила  да  се извърши допълнителна проверка със  срок 15 дни.  На
05.11.07  г.  преписката  е  получена  обратно  в  РП  Чепеларе  с  изпълнени
указания.  С  постановление  от  05.12.07  г.  е  образувано  досъдебно
производство срещу Д. У. за престъпление по чл. 204, б. „а”, вр. с чл. 201 от
НК. Даден е срок за разследване 60 дни. На 06.02.09 г. делото е получено в
РП  Чепеларе  с  мнение  за  спиране,  на  основание  чл.  25,  т.2  от  НПК.  На
04.03.08 г.  наказателното  производство  е  спряно.  У.  е  обявен за  ОДИ.  РП
Чепеларе периодично се уведомява от РПУ за резултатите от издирването. 
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-  пр.  пр.  208/00  г. С  постановление  от  14.11.07  г.  на  прокурор
Къдринска  са  обединени  две  дознания  на  РПУ  Чепеларе,  водени  срещу
неизвестен извършител, тъй като същият е бил установен. С постановление от
15.11.07 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т.3 от НПК. На 24.01.08 г. наказателното производство е възобновено след
извършване на служебна проверка.  Даден е  срок за разследване 60 дни.  С
постановление от 25.04.08 г. наказателното производство отново е спряно. На
19.06.09 г. е възобновено, тъй като е намерен издирван свидетел. Даден е срок
за  разследване  60  дни.  Разследването  е  приключено  със  заключително
постановление  от  30.06.09  г.  с  мнение  за  спиране  на  наказателното
производство, на основание чл. 25, т.2 от НПК. С постановление от 20.07.09г.
наказателното  производство  е  спряно.  РП  Чепеларе  периодично  е
уведомявана  от  РПУ  Чепеларе  за  провежданите  оперативно-издирвателни
мероприятия.

Действията  на  прокуратурата  по  спрените  наказателни
производства срещу известен извършител са  съобразени  с  указанията на
ВКП.  Образуването  и  движението на  тези  дела  е  в  законоустановените
срокове.

3. Проверка  по  движението  на  досъдебни  производства,  по
които наказателното производство е прекратено.

Съгласно  предоставената  справка,  за  2008  г.  са  прекратени  91 /68
поради изтекла давност/ наказателни производства. Обжалвани пред съда и
пред горестоящите прокуратури  няма.  За  първото полугодие на 2009 г.  са
прекратени  3 наказателни  производства,  от  които  две са  обжалвани  пред
съда.  Едно  от  постановленията  е  отменено.  Няма обжалвани  пред
горестоящата прокуратура. 

Бяха  проверени  на  случаен  принцип  по  две  прекратени  дела  на
прокурор:

Прокурор Пешинска:

-  ДП  119/08  г./пр.  пр.  603/07  г./ Досъдебното  производство  е
образувано на 08.05.08 г. за престъпление по чл. 323, ал.1 от НК срещу С. К.
Прекратено е на 04.12.08 г. Разследването е извършено в законните срокове,
като е поискано и разрешено своевременно продължаване на срока два пъти с
по 60 дни.  Постановлението е мотивирано, отговаря на изискванията на
НПК;
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- ДП 98/08 г./пр. пр. 503/08 г./ Досъдебното производство е образувано
на 03.07.08 г. за престъпление по чл. 128, ал.2 от НК срещу НИ. Прекратено е
на  18.11.08  г.  Своевременно  е  искано  и  получено  разрешение  за
продължаване на срока на разследване. Постановеният акт отговаря на всички
изисквания  на  НПК  и  съответства  на  събрания  доказателствен  материал.
Образуването и движението на ДП е в законоустановените срокове.

Прокурор Къдринска:

- ДП 77/07г./пр.пр. 343/07г./.  Досъдебното производство е образувано
на 02.08.07 г.  срещу НИ за престъпление по чл.  316,  вр.  с чл.  309 от НК.
Наказателното  производство  е  било спряно с  постановление от  30.11.07 г.
Възобновено  е  на  21.07.08  г.  и  е  приключено  от  разследващия  орган  на
19.11.08  г.  Искано  е  и  е  дадено  разрешение  за  продължаване  на  срока
своевременно.  Постановлението  за  прекратяване  на  наказателното
производство  е  от  19.12.08  г. Постановлението  е  мотивирано,
законосъобразно  и   отговаря  на  изискванията  на  НПК.  Спазени  са
процесуалните срокове;

- ДП 34/08 г. /пр.пр. 266/08 г./. Досъдебното производство е образувано
на 26.03.08 г. срещу НИ по чл. 172а, ал.1 от НК. Срокът на разследване е
продължаван два пъти, като исканията са дадени своевременно. Прекратено е
на 26.09.08 г. Постановлението е мотивирано, законосъобразно и отговаря
на изискванията на НПК.   

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Чепеларе 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  2008г.  са  внесени  в  съда  61 обвинителни  актове,  а  68 дела  са

решени от съда по внесен такъв. Броят на осъдителните присъди по общия ред
е 31,  оправдателните присъди са две,  сключени са 9 споразумения в хода на
съдебното следствие. Броят на осъдителните присъди по реда на глава ХХVІІ
от НПК е 26, като не са произнесени оправдателни присъди по този ред.

Протестирани  са  и  двете оправдателни  присъди,  протестите  са
разгледани, но не са уважени. 
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През полугодието на 2009 г. са внесени в съда 43 обвинителни актове, а
42 дела са решени от съда по внесен такъв. Броят на осъдителните присъди по
общия ред е 25, постановена е  една оправдателните присъда,  сключени са  3
споразумения в хода на съдебното следствие. Броят на осъдителните присъди
по реда на глава ХХVІІ от НПК е  13,  като не са произнесени оправдателни
присъди по този ред.

Протестирана  е  оправдателната  присъда,  като  протестът  е  без
уважение. 

В ревизионния акт на ОП Смолян е констатирано, че в утвърдения
с  разпореждане  №  27/02.08.05  г.  на  АП  Пловдив  образец  на
информационна бланка в прокурорското дело не се  попълва с всички
наложени от съда наказания, както и исканите наказания на прокурора.
С издаденото въз основа на Акта разпореждане от 05.08.09г., Окръжният
прокурор  на  Смолян  е  разпоредил,  в  срок  до  30.09.09г.,  на  работно
съвещание,  прокурорите  да  разгледат  отново  разпореждането  на  АП
Пловдив,  с  цел  преодоляване  на  допуснатите  нарушения. Общото
впечатление  е,  че  прокурорските  дела  се  водят  много  добре.  Освен
изготвеният  обвинителен  акт,  се  прилагат  протоколи за  разпити,  копия  от
експертизи  и  цялата  кореспонденция,  която  е  била  включена  в
наблюдателното производство.  Преимуществено делата  са  за  престъпление
по  чл.  343б  от  НК,  частично  за  кражби.  На  корицата  на  папката,  от
вътрешната  страна,  са  прикачени  информационни  формуляри,  отразяващи
позицията на прокурора в съдебно заседание,  решението на съда и дали е
протестирана, или не съответната присъда.  Необходимо е да се отразява №
на НОХД, датата на насрочване и датата на решаване.

Сравниха  се  данните  в  прокурорското  дело  и  описната  книга  на
обвинителните  актове  при  извършената  проверка  на  няколко  случайно
избрани прокурорски дела:

-  ПД  42/09  г. Внесен  е  обвинителен  акт  срещу  Г.  Д.  за  извършено
престъпление по чл. 195, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. В книгата е отразено на
коя дата е дадено за решение делото на прокурора и кога е внесен акта в съда.
Прокурорът  се  е  произнесъл  в  едномесечния  срок.  Датите  в  книгата
съответстват  на  датите  на  съпроводителните  писма  в  прокурорското  дело.
Отразен е и № на НОХД - 140/09 г. и датата на постановяване на присъдата,
както  и  датата  на  влизането  и  в  сила.  Делото  е  решено  в  едно  съдебно
заседание - на 14.07.09 г., на която дата е постановена и присъдата – „девет
месеца  лишаване  от  свобода”.  Обвинителният  акт  е  изготвен  от  прокурор
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Къдринска и  в  съдебно  заседание  е  участвал  същият  прокурор.
Обвинителният  акт  е  изключително  подробен,  мотивиран,  отговаря  на
изискванията на чл. 245 от НПК;

- ПД 4/09 г. /пр. пр. 770/08 г., НОХД 8/09 г./, наблюдаващ прокурор
Пешинска.  Внесен е обвинителен акт срещу Н. Н. и Б.  А. При направена
справка  в  описната  книга  на  обвинителните  актове  се  установи,  че  са
отразени  всички  обстоятелства.  Досъдебното  производство  е  получено  на
30.12.08 г. в РП Чепеларе, обвинителният акт е внесен на 10.01.09 г., делото е
решено  на  10.02.09г.,  като  е  постановена  осъдителна  присъда.
Обвинителният акт отговаря на изискванията на НПК.

През 2008 г. са изготвени и внесени 4 предложения по чл.375 от НПК за
освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно
наказание по реда на чл.78а от НК. Всички са решени от съда и са уважени. За
първото полугодие на 2009 г. са изготвени и внесени 4 предложения. Решени
от  съда  са  2,  като  и  двете  са  уважени.  На  случаен  принцип  се  извърши
проверка на 2 от делата, които са приключили по този ред:

-  пр.  пр.  832/07  г.  /ДП  81/07  г./.  Досъдебното  производство  е
образувано на 26.10.07 г.  по реда на чл.  212,  ал.2 от НПК срещу М. К. за
престъпление по чл. 354а от НК. Срокът на разследването е бил продължен с
два  месеца  от  ОП  Смолян,  считано  от  26.12.07  г.  На  26.02.08г.  делото  е
получено в РП Чепеларе с мнение за съд. На 21.03.08 г. прокурор Къдринска
е изготвила постановление за прекратяване на наказателното производство с
налагане  на  административно  наказание,  което  на  същата  дата,  заедно  с
делото е внесено в РС Чепеларе. Отбелязано е, че наложеното наказание е
глоба в размер на 500 лева;

-  пр.  пр.  194/08  г./ДП  21/08  г./,наблюдаващ  прокурор  Пешинска.
Наказателното  производство  е  образувано  с  постановление  от  25.03.08  г.
срещу  С.  Т.  за  престъпление  по  чл.  343в  от  НК.  На  23.05.08  г.  делото  е
получено  в  РП  Чепеларе.  На  23.06.08  г.  е  изготвено  постановление  за
прекратяване  на  наказателното  производство  с  преложение  за  налагане  на
административно наказание, което на същата дата, заедно с делото е внесено
в РС Чепеларе. Отбелязано е, че на 11.10.08 г. е наложено наказание  „глоба в
размер на 1000 лева”. 
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За 2008г. са внесени в съда четири споразумения за решаване на делото
в  досъдебно  производство,  а  за  полугодието  на   2009г.  са  внесени  три
споразумения. Всички са одобрени от съда.

Бяха проверени внесените в съда споразумения за 2009 г.:
-  пр.  пр.  161/09  г./ДП  53/09  г.  на  РПУ  Чепеларе/,  наблюдаващ

прокурор Къдринска. Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.  212,  ал.2  от  НПК  на  23.04.09  г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл. 195, ал.1 от НК. В хода на разследването са установени
тримата  извършители.  На  12.06.09  г.  делото  е  получено  в  РП Чепеларе  с
мнение  за  съд.  С  тримата  обвиняеми  са  сключени  споразумения,  като  е
постигнато съгласие за налагане на наказание „пробация” за всеки един от
тях.  На  02.07.09  г.  делото  е  внесено  в  съда.  В  описната  книга  за
споразуменията е отбелязано, че споразуменията са одобрени на 08.07.09г.

-  пр.  пр.  935/07  г./ДП  133/07  г.  на  ОДП  Смолян/,  наблюдаващ
прокурор Къдринска.  Досъдебното производство е образувано по реда на
чл.  212,  ал.2  от  НПК  на  27.11.07  г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК. Срокът на разследването е продължен
от ОП Смолян с четири месеца. След неколкократни доклади на делото на
наблюдаващия прокурор  в  хода  на  разследването,  на  26.05.08  г.  същото  е
получено  в  РП  Чепеларе  с  мнение  за  съд.  На  23.06.08  г.  е  изготвено
споразумение, което на 25.06.08 г. е одобрено от съда /приложен е протокол
от съдебното заседание/. Наложеното наказание е „четири месеца лишаване
от свобода”,  чието изпълнение е отложено за срок от 3 години и „глоба в
размер на 500 лева”. 

-  пр. пр.  403/08 г.,  наблюдаващ прокурор Пешинска. Досъдебното
производство е образувано на 19.06.08 г. за престъпление по чл. 216, ал.1 от
НК. Срокът е продължен с два месеца от ОП Смолян. На 21.10.08г. делото е
постъпило  в  РП  Чепеларе  с  мнение  за  съд.  На  20.11.08  г.  е  сключено
споразумение, което на същата дата, заедно с делото е внесено в РС Чепеларе.
Има отбелязване с дата 24.11.08г., че споразумението е одобрено. 

За  2008  г.  прокурорите  от  РП  Чепеларе  са  участвали  в  92  съдебни
заседания по наказателни дела, а за полугодието на 2009 г. в 78.

Действията  на  прокурорите  от  РП  Чепеларе  по  приключилите
досъдебни производства са съобразени изцяло със сроковете по НПК.

               
2. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2008  г.  са  приведени  в
изпълнение 71 присъди, неприведени присъди в срок няма.  Няма отложени
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изпълнения  на  наказанията.  През  полугодието  на  2009  г.  са  приведени  в
изпълнение 15 присъди. Неприведени присъди в срок няма. Няма отложени
изпълнения на наказанията.

Беше проверен Азбучникът и Книгата  за  изпълнение на наказанията,
както и присъдни преписки. В Азбучника се отбелязва освен името на лицето,
срещу което се изпълнява присъдата, № на присъдната преписка и датата на
постановяване  на  присъдата.  Необходимо  е  да  се  отразява  №  на  НОХД,
датата на насрочване и датата на решаване.

Извърши се проверка на няколко присъдни преписки: 

-  присъдна преписка  Р  58/09  г. Осъденият  е  Г.  И.  Д.  В  книгата  е
отразено името, размера на присъдата, влязла в сила на 30.07.09 г. На 31.07.09
г. РС Чепеларе е уведомил РП Чепеларе, на същата дата е изготвено писмо до
Затвора  Пловдив.  В  писмо  от  12.08.09г.  от  Затвора  е  отразено,  че  не  се
привежда в изпълнение присъдата, тъй като Г. Д. търпи наказание по друго
НОХД.  При  прегледа  на  самата  присъдна  преписка  се  установи  пълна
идентичност  на  отразените  обстоятелства  в  книгата  за  наказанията,
като  единствено  не  е  отразено  уведомителното  писмо  на  РП  до  РС
Чепеларе.  Беше  указано  на  административния  секретар,  че  следва  в
Книгата да се отразява в цялост размяната на кореспонденция,  както и
датите на уведомяването. Към присъдната  преписка има предложение на
Районния прокурор до Директора на ОД на МВР Пловдив от 31.07.09 г., на
основание чл. 145, ал.1, т.6, ал.2 и 4 от ЗСВ да се наложи забрана за напускане
пределите  на  страната  на  основание  чл.  75,  т.3  от  Закона  за  българските
документи за самоличност.  Установи се, че тези предложения се изготвят
от  прокурорите  в  Смолянския  съдебен  район,  на  основание  Заповед  АП
38/10.07.09 г. на Апелативния прокурор на гр. Пловдив, с която е разпоредено
във всички случаи на изпълнение на присъди с наложено ефективно наказание
лишаване  от  свобода  да  се  уведомяват  незабавно  директорите  на
съответните  областни  дирекции  на  МВР  за  наличието  на  основанията,
предвидени в чл. 75, т.3 от ЗБДС и осъществяване правомощията им по чл.
78  от  същия  закон.  Въведената  практика  с  цитираната  заповед  на
Апелативния прокурор на Пловдив е положителна и може да бъде възприета
в останалите апелативни райони.; 

- присъдна преписка Р 34/09 г. Осъденото лице е Б. А., наложеното
наказание е „пробация” по НОХД 8/09 г. на РС Чепеларе. Присъдата е влязла
в сила на 09.06.09 г. и е изпратена от РС на 12.06.09 г. в РП Чепеларе. РП я
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изпраща  на  15.06.09  г.  на  РП  Пловдив  за  изпълнение  на  наказанието  по
местоживеене. На 25.06.09 г. е сезиран РП Пловдив от сектор пробация в гр.
Пловдив, че лицето е с постоянен адрес Широка лъка и се предлага да се
изпрати по компетентност на РП Смолян. На 29.06.09 г. преписката е върната
от РП Пловдив на РП Чепеларе. На 03.07.09 г. РП Чепеларе я е изпратила на
РП Смолян  по  компетентост.  От  10.07.09  г.  е  започнало  изпълнението  на
наказанието  в  РП  Смолян.  Поради  промяна  на  адреса  изпълнението  на
наказанието е продължило на територията на РП Пловдив. С решение на ВКС
от 05.10.09 г. е възобновено производството по НОХД 8/09 г. и е изменена
присъдата,  като  е  намален  размера  на  наложената  пробационна  мярка.  РС
Чепеларе на 08.10.09 г. е уведомил РП и с писмо от същата дата  РП Чепеларе
е  уведомила  РП  Пловдив.  Няма  пълно  отразяване  на  движението  по
преписката в Книгата за изпълнение на наказанията.

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

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. Водените книги, регистрите и дневници отговарят на изискванията
на  ПОДАПРБ,  но  някои  от  тях  не  съдържат  в  цялост  съответната
необходима информация. 

2. Образуването и движението на преписките, приключили с отказ от
образуване  на  досъдебно  производство  е  в  определените  срокове.
Постановленията  за  отказ  от  образуване  се  изпращат  само  до
жалбоподателите, което не е в съответствие с Указание И-281/08.12.06 г.
на главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и
приключването на предварителните проверки.

3.  Установи  се  тенденция  на  значително  намяляване  броя  на
исканията  за  продължаване  срока  на  разследване  в  РП  Чепеларе  при
сравнение  на  двата  изследвани  периода,  което  показва  подобряване  на
взаимодействието  между  прокуратурата  и  разследващите  органи  и  по
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ефективно  упражняване  на  функцията  по  ръковъодство  и  надзор  на
досъдебните произовдства. 

4.  Действията  на  прокуратурата  по  спрените  наказателни
производства срещу известен извършител са  съобразени  с  указанията на
ВКП.  Образуването  и  движението на  тези  дела  е  в  законоустановените
срокове.

5.  Действията  на  прокурорите  от  РП  Чепеларе  по  приключилите
досъдебни производства са съобразени изцяло със сроковете по НПК.

6. Установи  се,  че  в  изпълнение  на  Заповед  АП 38/10.07.09 г.  на
Апелативния  прокурор  на  гр.  Пловдив  прокурорите в  Смолянския  съдебен
район изготвят предложения за налагане на забрана за напускане пределите
на страната на основание чл. 75, т.3 от Закона за българските документи
за  самоличност.  Въведената  практика  с  цитираната  заповед  на
Апелативния прокурор на Пловдив е положителна и може да бъде възприета
в останалите апелативни райони.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Административният ръководител да създаде организация в РП
Чепеларе,  която  да  осигури  пълно  отразяване  на  задължителната  и
необходима  информация  при  воденето  на  книгите,  регистрите  и
дневниците;

2.  Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
изпълнение  на  Указание  И-281/08.12.06  г.  на  главния  прокурор  на
Република България по възлагането, извършването и приключването на
предварителните проверки, като препис от постановленията за отказ от
образуване  на  досъдебни  производства  се  изпращат,  както  на
жалбоподателите,  така  и  на  лицата,  срещу  които  са  били  образувани
съответните преписки.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районна  прокуратура  –  Чепеларе  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 
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 Административният  ръководител  да  запознае прокурорите   и
съдебните служители от РП – Чепеларе с резултатите от извършената планова
проверка. 

На основание чл.198 ал.1 т.5 от ЗСВ Административният ръководител
да  приобщи  към  личните  кадрови  досиета  на  прокурорите  конкретните
констатации  за  тях  в  настоящия  акт,  които  да  се  вземат  предвид  при
атестирането им.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  –  Чепеларе  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 Районна прокуратура – Чепеларе 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
Окръжна прокуратура – Смолян. 

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 
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3.  Справка №2 по организацията  на образуването  и движението на
преписките на РП – Чепеларе; 

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

досъдебните производства на РП – Чепеларе;

4. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

5. Ревизионен акт за извършена комплексна ревизия на РП Чепеларе за
2008 г.;

5. Разпореждане  от  05.08.2009  г.  на  ОП  Смолян  във  връзка  с
извършената комплексна годишна ревизия на РП Чепеларе;

6. Копие от писмо на РП Чепеларе до ОП Смолян за изпълнение на
дадените в ревизионния акт указания.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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