
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 АПЕЛАТИВЕНРАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА
В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – МОМЧИЛГРАД

извършена за периода от 28.09.09 г.до 09.10.09 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009 г. и Заповед № 266/24.09.2009 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно Заповед № 266/24.09.2009 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.

Подготвителен  етап на  плановата  проверка  -  включва  проучване  и
анализ на годишния отчетен доклад за 2008г. на РП Момчилград, изискване и
предоставяне  от  РП  Момчилград  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

1



производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките  включват  данни  за  2008г.  и  първото  шестмесечие  на  2009г.  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 – Момчилград е предвидено по щат да се осъществява
от 5 прокурори. Няма незаети щатни бройки. Прокурорите се подпомагат от
пет съдебни служители. 

РП – Момчилград е настанена в сградата на Съдебната палата. Дейността
на прокуратурата се осъществява при добри материални условия.. 

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

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  3  книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, 2се
водят по указание на ВКП и 19 по собствена преценка. При проверката се
установи, че в справката грешно е отразено съотношението между книгите и
регистрите,  водени  по  собствена  преценка  и  тези,  водени  по  указание  на
ВКП. 

От  книгите  и  регистрите,  водени  по  собствена  преценка  беше,
проверена книгата за досъдебните производства, като преценката за книгата
ще бъде направена при проверка на конкретните преписки. 

На електронен носител са въведени таблици за водените преписки на
специален  надзор  /еврофондовете/.  Тези  преписки  са  128При  проверка  на
регистъра  се  установи,  че  постъплението  на  преписките  е  от  12.06.09г.
Всички са образувани по чл. 212, ал.1 или чл. 212 вр. с чл. 308 или чл. 212 вр.
с чл.  313 от НК. В хода на проверката,  на случаен принцип се провериха
някои от преписките. Всички преписки са приключили с отказ от образуване
на ДП или са изпратени по компетентност на ОП Кърджали. Към момента на
проверката  няма  образувани  ДП.  По  някои  от  преписките  все  още  се
извършва, възложена от прокурор, предварителна проверка.

На  електронен  носител  се  водят  таблици  за  спрени  досъдебни
производства и за прекратени досъдебни производства за 2008г.
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Воденето на книгите и регистрите се провери в рамките на движението
на конкретни преписки и дела.

При  проверка  на  обжалвани  преписки,  приключили  с  отказ  от
образуване на досъдебно производство се извърши проверка и на книгата за
обжалвани  преписки  и  досъдебни  производства.  Установи  се,  че  в  нея
подробно  е  описано  движението  на  жалбата,  както  и  движението  на
преписката след произнасяне от съда или от горестоящата прокуратура. На
проверяващите  беше  предоставена  и  електронна  справка  за  отказите  от
образуване на досъдебно производство.

При проверка на прекратени досъдебни производства се установи, че в
книгата за обжалвани преписки и досъдебни производства за 2008г. и 2009г.
са отбелязани ДП, които  не са включени в справките до ИВСС като брой. Дадена
беше възможност за изготвяне на коректна справка, съгласно данните в регистъра. 

Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  задоволително  и
отговарят  на  изискванията  на  ПОДАПРБ  и  съответните  указания  на
Върховна касационна прокуратура. 

В  РП  Момчилград  е  въведена  УИС,  като  първоначалните  данни  са
обработени  и  въведени  през  2008г.  Със  Заповед  №  111/22.12.08  г.,
административният ръководител е  разпоредил РП Момчилград да  започне
работа с УИС, считано от 01.01.09 г.

Извършена  е  проверка  на  нивото  на  информационно  обслужване  в
прокуратурата и се установи, че е създадена организация за работа с УИС, но
все още има технически проблеми във връзка с използване на системата. На
случаен принцип беше проверено движението на преписки, въведени в УИС :

-  пр.  пр.  1120/08  г.  -  на  28.01.09  г.  производството  е  спряно  срещу
неизвестен извършител; 

- пр. пр. 757/08 г., наблюдаващ прокурор Александров. На 04.09.09 г.
ДП е постъпило в РП Момчилград с мнение за прекратяване. На 29.10.09 г.е
изготвено постановление за прекратяване на ДП. 

Движението и по двете преписки е отразено в цялост.

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

Извършена беше проверка на случайния принцип на разпределение на
делата. Районният прокурор разпределя постъпилите преписки и дела, като
всички новозаведени преписки и дела се разпределят от програмния продукт
чрез  въвеждане  на  входящ номер,  а  вече  разпределените  са  възлагат  чрез
резолюция  на  наблюдаващия  прокурор,  след  справка  в  деловодството.
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Участието  на  административния  ръководител  в  разпределението  на
преписките  и  делата  е  на  50  %.  Въведени  са  в  програмата  имената  на
прокурорите,  съобразно  надзорите  и  заповедите  на  административния
ръководител за разпределение на делата Изискаха се копия от: Заповед №РП
49 от 12.10.07 г. и Заповед № РП 54/07.11.07 г., които конкретизират процента
натовареност  и  разпределението  по  надзори  на  прокурорите  в  РП
Момчилград;  Заповед  № 9/08г.,  в  която  се  променя  броя  на  прокурорите,
ангажирани в надзора за законност, като се включва още един прокурор със
100% натовареност; Заповед №14/16.02.09 г., с която се включва нова група
„участие  на  прокурори  в  граждански  дела”  като  са  включени  всички
прокурори със 100 % участие. Установи се пълно съответствие с въведените в
системата имена на прокурори и надзори. 

На  случаен  принцип  беше  проверено  разпределението  на  пр.  пр.  №
1270/09  г.;  №  1271/09  г.;  №  869/09  г.  и  №  870/09  г.  Не  се  разпечатват
протоколите  от  случайното  разпределение  и  не  се  съхраняват  на  хартиен
носител. При проверката беше поискано да се види старо разпределение на
някои от преписките,  което се оказа,  че не се извършва в прокуратурата и
районният прокурор не беше в състояние да покаже такова разпределение.
Програмата се обслужва от системен администратор от ОП Кърджали.

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

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
статистическите данни в Районна прокуратура Момчилград се осъществява,
съгласно  Указанията  на  главния  прокурор,  като  данните  в  електронните
таблици се попълват и изпращат на ОП Кърджали за обобщаване.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, които са съпроводени с аналитични доклади,
съдържащи  обобщени  данни  /абсолютни  стойности  и  процентни
съотношения,  съпоставени с предходни най малко две години/,  резултати,
изводи,  проблемни  приоритети  и  предложения.  Изготвят  се  анализи  на
постановените  оправдателни  присъди  и  върнати  за  допълнително
разследване дела, както и за дела, образувани за престъпления по отношение
на  организираната  престъпност,  корупционни,  данъчни  и  др.  финансови
престъпления, незаконен трафик на наркотични вещества и трафик на хора и
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др. Тези анализи се разглеждат на съвещание на прокурорите и се изпращат
на по горестоящата прокуратура, като се отчитат проблемите и постигнатите
резултати. 

 Създадената  практика  в  Пловдивския  апелативен  район  да  се
изготвят и обсъждат анализи по проблемни за прокуратурата въпроси е
положителна, но явно в РП Момчилград това се изпълнява формално. Една
от препоръките, дадени в Ревизионния акт на ОП Кърджали, издаден въз
основа  на  извършена  планова  комплексна  ревизия  за  дейността  на
прокуратурата през 2008г. е при обсъждане на проблемите и мерките за
преодоляването  им,  прокурорите  да  „излязат  от  общите  фрази  при
съставянето на протоколите от събранията”. „Необходимо е мерките да
се  посочват конкретно,  със  съответния  срок  за  осъществяването  им  и
отговорния прокурор”.

 3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени доказателства се приемат в РП Момчилград от съответното
РПУ по опис, който се отразява в Книгата за веществени доказателства.  В
съда веществените доказателства се внасят срещу подпис на служителя, който
ги е получил и дата. Веществените доказателства, за които има прокурорски
акт с разпореждане за връщане, се връщат на лицата и институциите срещу
разписка,  което  се  отразява  в  Книгата  за  веществени  доказателства,  а
екземпляр от разписката се съхранява в прокурорското дело. В изпълнение на
разпоредбите  на  чл.  86  от  ПОДАПРБ  е  издадена  Заповед  №  25/08г.  на
административния  ръководител,  относно  унищожаването  на  веществени
доказателства.  С  тази  заповед  е  създадена  комисия,  която  да  извършва
проверка и унищожаване на веществените доказателства.  В изпълнение на
тази заповед е извършена проверка от комисията и е съставен протокол №
1/29.12.08г.  При извършената проверка не са констатирани нарушения при
съхраняването и унищожаването на веществените доказателства.

 Веществените доказателства се съхраняват в архива на прокуратурата.
 
Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на

веществените доказателства се извършва в пълно съответствие с чл. 77 и
сл. от  Правилника за организацията и дейността на администрацията на
прокуратурата на РБългария. /ДВ,6 от 2008г./отм./

3. Заповеди  и  разпореждания  на  административния
ръководител. Извършени проверки от и на РП Момчилград.
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Съгласно  справката,  предоставена  на  ИВСС,  административният
ръководител е издал за 2008г.18заповеди и разпореждания по указания на
Главния прокурор и 11по собствена преценка, а за полугодието на 2009г. е
издал 10заповеди и разпореждания по указания на Главния прокурор и 12по
собствена преценка.

Извършена  беше  проверка  на  издадените  заповеди  и  разпореждания  през
проверявания  период.  От  тях,  по  собствена  инициатива  на  административния
ръководител,  бяха  отграничени  като  съществени  и  като  пример  за  добро
администриране следните заповеди: 

Заповед  №98/11.11.08г.,  която  е  издадена  въз  основа  на  разпореждане№
5739/06.11.08г. на ВКП, с която е разпоредено на административния секретар да
изготви доклад за дейността на съдебната администрация през 2008г. Изискан беше
доклада, изготвен в изпълнение на цитираната заповед . След запознаване с него, се
констатира,  че  административният  секретар  е  изпълнил  заповедта  в  указаните
срокове и е изготвил аналитичен доклад.

Заповед №89/16.10.08г.,  която е издадена въз основа на Ревизионен акт от
извършена контролна ревизия на ОП Кърджали за периода януари-декември 2007г.
След запознаване с ревизионния акт на прокурор Бояджиев от ОП Кърджали от
31.03.09г.  се  установи,  че  заповедта  обективира  изпълнението  на  направените  в
ревизионния акт препоръки. 

Създадена  е  организация  по  връчването  и  запознаването  на
прокурорите  и  служителите  в  РП  Момчилград  със  заповедите  и
разпорежданията на административния ръководител.

Изискани бяха месечните графици, както и заповедите на административния
ръководител, отнасящи се до дежурствата на прокурорите в почивни и празнични
дни. Принцип на работа е по НОХД да се явяват наблюдаващите прокурори, който
принцип  може  да  се  спазва,  с  оглед  нормалното  кадрово  обезпечение  на
прокуратурата. При обективна невъзможност на наблюдаващия прокурор да се яви
в  съдебно  заседание  се  издава  заповед  на  административния  ръководител  за
заместващ прокурор. Гражданите депозират молбите и жалбите си в деловодството,
не  е  въведена  фигурата  „дежурен  прокурор”  за  прием  на  граждани,  но  всеки
гражданин  може  да  осъществи  контакт  с  наблюдаващия  делото  или  преписката
прокурор. 

През 2008г. от РП Момчилград са извършени 11 проверки по надзора
за законност, а през полугодието на 2009г. са извършени 7 проверки.

На  РП  Момчилград  е  извършена  планова  комплексна  ревизия  за
дейността на прокуратурата през 2008г., на основание чл. 142,ал.2 от ЗСВ от
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ОП  Кърджали.  По  дадените  препоръки  в  ревизионния  акт  е  създадена
необходимата организация за изпълнението им.

4. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП–Момчилград. 

През 2008 г. и полугодието на 2009 г.  всички прокурори са включвани в
различни обучителни семинари. В различни форми на обучение са участвали и
съдебните служители – компютърно обучение, обучение на счетоводители и др.
По  данни  на  административния  ръководител,  участието  в  тези  обучения  се
осъществява въз основа на указания и изисквания на ОП Кърджали.

Организацията  на  работата  е  на  добро  ниво,  като  гарантира
справедливост и равномерност при натоварването на прокурорите и осигурява на
гражданите достъп до правосъдието.

 Забележка:  Към  Акта  е  приложена  подробна  Справка  №  1,  изготвена  от  РП-
Момчилград,  относно  организацията  на  административната  дейност;  Доклад  за  извършена
ревизия на РП Момчилград; 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 645 преписки. Общият брой
на наблюдаваните преписки е 664 /от тях 637 новообразувани и 27 останали от
предходен  период/,  от  които  по  504  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство, 14 са изпратени по компетентност на други органи и
по 98 са образувани досъдебни производства. От образуваните преписки през
периода са останали 19 нерешени.

От  общо  обжалвани  19  постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 7, а са потвърдени 12.

През първото полугодие на 2009 г.  прокурорите са решили общо  305
преписки.  Общият  брой  на  наблюдаваните  преписки  е  348 /от  тях  329
новообразувани  и  19  останали  от  предходен  период/,  от  които  по  250  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 9 са изпратени по
компетентност  на  други  органи  и  по  46  са  образувани  досъдебни
производства.  От  образуваните  преписки  през  периода  са  останали  43
нерешени.

От  общо  обжалвани  5  постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 3, а са потвърдени 2.
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На  случаен  принцип  бяха  проверени  прокурорски  преписки,
приключили с отказ от образуване на досъдебно производство:

-  пр.  пр.  №  1100/08  г. Образувана  на  28.10.08  г.,  разпределена  на
прокурор Юсеинов. На 30.10.08 г. е постановен отказ от образуване на ДП.
Постановлението е изпратено по пощата до адресатите на 31.10.08 г.;

-  пр.  пр.  №1098/08  г. Образувана  на  28.10.08  г.,  разпределена  на
прокурор Моллова. На 30.10.08 г. е постановен отказ от образуване на ДП;

-  пр.  пр.  №1095/08  г.  Образувана  на  27.10.08  г.,  разпределена  на
прокурор Узунов. С постановление от 11.11.08 г. е постановено извършване
на проверка от РПУ Момчилград, със срок 20 дни. Преписката е постъпила в
РП на 21.11.08 г.  На 15.12.08 г.  е  постановен отказ  от  образуване на  ДП.
Постановлението до адресатите е изпратено по пощата на 16.12.08 г.;

-  пр.  пр.  № 1094/08 г. Образувана е  на 27.10.08 г.,  разпределена на
прокурор Михайлова. На 17.11.08 г. е постановен отказ от образуване на ДП.
На 19.11.08 г. постановлението е изпратено по пощата на адресатите;

-  пр.  пр.  №  1090/08  г. Образувано  на  24.10.08г.,  разпределена  на
прокурор Узунов. На 28.10.08г. е постановен отказ от образуване на ДП;

-  пр.  пр.  №  1084/08  г. Образувана  на  23.10.08  г.,  разпределена  на
прокурор Юсеинов. На 27.10.08 г. е постановен отказ от образуване на ДП.
На същата дата постановлението е изпратено до адресатите;

-  пр.  пр.  №  1083/08  г. Образувана  на  23.10.08  г.,  разпределена  на
прокурор Моллова. На 24.10.08 г. е постановен отказ от образуване на ДП;

-  пр.  пр.  №  1082/08  г. Образувана  на  23.10.08  г.,  разпределена  на
прокурор Узунов. На 28.10.08 г. е постановен отказ от образуване на ДП. На
12.11.08 г. преписката е изискана от ОП Кърджали, на 13.11.08 г. е изпратена.
С постановление от 17.11.08 г. ОП е потвърдила постановлението на РП;

-  пр.  пр.  №  1069/08  г. Образувана  на  21.10.08  г.,  разпределена  на
прокурор Моллова. На 30.10.08 г. е постановен отказ от образуване на ДП;

-  пр.  пр.  №  1065/08  г. Образувана  на  20.10.08  г.,  разпределена  на
прокурор Узунов. С постановление от 11.11.08 г. е назначена предварителна
проверка и преписката е изпратена на РПУ Кирково за извършването й. Даден
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е срок от 20 дни. Преписката е получена обратно на 05.12.08 г. На 12.12.08 г.
е постановен отказ от образуване на ДП;

-  пр.  пр.  №  300/09  г.  Образувана  на  03.09.09  г.,  разпределена  на
прокурор Моллова. На 26.03.09г. е постановен отказ от образуване на ДП.

- пр. пр. № 297/09 г. Образувана на 06.03.09 г. по повод изпратена от
ОП Кърджали жалба по компетентност, разпределена на прокурор Узунов. С
постановление от 17.03.09 г. е постановено извършването на проверка, със
срок 30 дни. На 14.04.09 г. преписката е получена обратно в РП. На 11.05.09 г.
е постановен отказ от образуване на ДП. 

Констатира  се  добро  взаимодействие  с  РПУ,  във  връзка  с
възложените  проверки.  Същите  се  извършват  в  срок  и  задълбочено.  В
повечето  случаи  се  докладва  на  наблюдаващия  прокурор  от  служителя,
извършващ проверката, преди тя да се изпрати в РП, поради това не се
налага да се извършват допълнителни проверки.

Всички постановления за отказ от образуване на ДП се изпращат с
обикновена  поща  до  адресатите.  В  дневника,  в  който  се  описват
изпратените постановления, не се поставя пощенско клеймо с дата, поради
което  и  не  може  да  бъде  удостоверена  реалната  дата,  на  която  са
изпратени. Останалите постановления- за спиране и за прекратяване на НП
се изпращат с  обикновена  поща до кметовете на съответните населени
места, които имат задължението да връчат и върнат обратната разписка
в прокуратурата.

Извърши  се  проверка  на  2  преписки,  по  които  са  обжалвани
постановленията за отказ да се образува ДП:

-  пр.  пр.  №  270/09  г. Образувана  на  27.02.09  г.,  разпределена  на
прокурор Узунов. На 24.03.09 г. е постановен отказ от образуване на ДП. На
30.03.09  г.  е  получена  жалба  срещу  постановлението  и  на  същата  дата
преписката  е  изпратена  по  компетентност  на  ОП  Кърджали,  която  с
постановление от 03.04.09 г. го отменя. На 07.04.09 г. преписката е върната в
РП. С постановление от 23.04.09г. е постановено извършване на проверка, със
срок 30 дни. На 30.05.09 г. преписката е получена в РП от РПУ Момчилград.
На 01.07.09 г. е постановен нов отказ от образуване на ДП.

- пр. пр. № 360/18.03.09 г., прокурор Александров. С постановление от
23.03.09г. е разпоредено на РПУ Кирково извършването на проверка със срок
30 дни. На 29.04.09 г. преписката е върната в РП. На 16.05.09 г. е постановен
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отказ  от  образуване  на  ДП.  На  25.06.09  г.  преписката  е  изискана  от  ОП
Кърджали. С постановление от 29.06.09 г. на ОП постановлението на РП е
отменено.  С  постановление  от  03.07.09  г.  е  разпоредено  да  се  извърши
проверка със  срок 20 дни.  На 22.07.09 г.  преписката е  получена в РП. На
23.07.09  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  ДП.  На  17.08.09г.  ОП
Кърджали е изискала преписката. На 20.08.09 г. е изпратена. С постановление
от  27.08.09  г.  постановлението  на  РП  отново  е  отменено.  Преписката  е
получена на 02.09.09 г. в РП. С писмо от 18.09.09 г. прокурор Александров е
изискал  информация  от  СГС,  фирмено  отделение,  която  към  момента  на
извършване на проверката не беше получена. 

Констатира  се  своевременно  администриране  на  жалбите  срещу
постановленията за отказ да се образува ДП и бързина при осъществяване
на инстанционния контрол от по-горестоящата прокуратура.

Във  входящия  дневник  не  се  вписват  адресатите,  до  които  са
изпратени постановленията за отказ от образуване на ДП.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена от РП – Момчилград 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 – Момчилград, на основание чл.54, ал.1,
т.2 ЗСВ.

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства:
Наблюдаваните досъдебни, бързи и незабавни производства през 2008 г.

са били общо 565 , от които 41 бързи и 6 незабавни. През 2008 г. са образувани
189  досъдебни  производства  и  са  наблюдавани  още  329  досъдебни
производства, които са били образувани през предходни години. Разследване
от  следовател  е  проведено  по  87  досъдебни  производства,  от  които
85образувани в предходен период. 

Наблюдаваните  досъдебни,  бързи  производства  и  незабавни
производства през първото полугодие на 2009 г. са били общо 207 ,  от които
28  бързи  и  2  незабавни. През  този  период  са  образувани  90  досъдебни
производства и са наблюдавани още 87 досъдебни производства, които са били
образувани през предходни години. Разследване от следовател е проведено по
18 досъдебни производства, образувани в предходен период.
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 През 2008 г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо 466 досъдебни производства, от които 384 разследвани от разследващ
полицай  и  82  разследвани  от  следовател.  Приключени  са  и  всичките
наблюдавани бързи и незабавни производства. Всичките тези дела са били
решени, с изключение на 6 досъдебни производства, намиращи се към края
на проверявания период за произнасяне при прокурор.

Приключено е разследването по всички бързи производства.  По  3 от
тях разследването е приключило в срока по чл.357, ал.1, т.5 от НПК, а по 14 е
постановено разследване да се извърши по общия ред.

През  първото  полугодие  на  2009  г.  от  разследващите  органи  е
приключено разследването по общо 92 досъдебни производства, от които 77
разследвани  от  разследващ  полицай  и  15  разследвани  от  следовател.
Приключени са и  всичките  наблюдавани бързи и незабавни производства.
Всичките  тези  дела  са  били решени,  с  изключение  на  9,  намиращи се  за
произнасяне в законоустановения срок при прокурор в края на проверявания
период.

Приключено е разследването по всички бързи производства.  По  4 от
тях е постановено разследване да се извърши по общия ред. Приключено е
разследването  по  две  незабавни  производства,  като  по  едно  от  тях  е
постановено разследването да се извърши по общия ред.

В  РП  –  Момчилград  през  2008  г.  са  постъпили  от  разследващите
органи  шест  предложения  за  внасяне  на  искане  в  по-горестоящата
прокуратура за продължаване срока на разследването. Същите са уважени.
До главния прокурор на Република България е направено едно предложение
за  продължаване  срока  на  разследването,  което  е  уважено.  За  първото
шестмесечие  на  2009  г.  са  постъпили  от  разследващите  органи  пет
предложение  за  внасяне  на  искане  в  по-горестоящата  прокуратура  за
продължаване  срока  на  разследването.  Същите  са  уважени.  До  главния
прокурор  на  Република  България  е  направено  едно  предложение  за
продължаване срока на разследването, което е уважено.

Констатира се положителна практика за спазване на предвидените
процесуални срокове за разследване. Исканията за продължаване срока за
разследване  са  изключение.  Двете  констатации  показват  добро  ниво  на
осъществяване  на  функцията  на  ръководство  и  надзор  на  досъдебното
производство  от  прокурорите  и  добра  организация  на  работа  на
разследващите полицаи.
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2. Проверка на образуването и движението на спрените досъдебни
производства:

През 2008г. са спрени общо 74 наказателни производства, от които 67
срещу неизвестен извършител и 7срещу известен.

Възобновени са 269  наказателни производства през 2008 г., от които
246  спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  23  спрени  срещу  известен
извършител. 

През  първото  полугодие  на  2009  г.  са  спрени общо 52  наказателни
производства, от които 47 срещу неизвестен извършител и 5 срещу известен.

Възобновени  са  18  наказателни  производства  през  този  период,  от
които  6  спрени срещу неизвестен извършител и  12  спрени срещу известен
извършител. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  дела,  спрени  срещу  известен
извършител:

- ДП 152/02 г. на РПУ Момчилград, пр. пр. 387/02 г. Образувано с
постановление от 07.05.02 г. срещу С. Ю. за престъпление по чл. 216, ал.1 от
НК.  Разследването  е  приключило  със  заключително  постановление  от
28.05.02 г.  за  спиране на наказателното производство.  С постановление от
03.06.02  г.  на  РП  наказателното  производство  е  спряно.  По  делото  е
приложено постановление за принудително довеждане на Ю. от 15.03.02 г.
След  спирането  на  наказателното  производство  Ю.  е  обявен  за  ОДИ  на
07.07.02 г. С постановление от 24.04.07 г. производството е възобновено, като
е даден срок за разследване 60 дни. След извършен доклад на 14.06.07 г., на
същата дата делото е изпратено в РП с мнение за спиране. С постановление от
15.06.07 г. наказателното производство е спряно. Делото е изпратено в РПУ.
С писмо от 05.12.07 г.  до  началника на  РПУ Момчилград,  РП е  поискала
справка дали Ю. е издирен. Същата е получена на 24.04.08г. На 10.03.09 г. ДП
е получено в РП по тяхно искане. Приложена е и справка от 31.07.09 г. от
РПУ, че Ю. все още не е намерен. По делото има данни, че Ю. е напуснал
страната на 05.06.02 г.;

-  ДП  2/06  г.  на  РПУ-Момчилград,  пр.пр.  129/06  г. Образувано  с
постановление  от  01.03.06  г.  на  прокурор  Михайлова срещу  А.  А.  за
престъпление по чл.279, ал.1 от НК.По делото е приложено постановление за
принудително довеждане от 17.04.06 г. Със заключително постановление от
02.05.06г. делото е изпратено в РП с мнение за спиране. В него се съдържа и
предложение  А.  да  се  обяви  за  ОДИ.  С  постановление  от  02.05.06  г.  на
прокурор  Михайлова  наказателното  производство  е  спряно  и  делото
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изпратено на РПУ Момчилград. С дата 15.08.08 г. е изготвена справка, че А.
не е намерена, поради което е обявена за ОДИ. На 07.02.08 г.;  09.05.08 г.;
13.08.08 г.;  10.11.08 г.;  11.03.09 г.  и  29.06.09 г.  РП е  изискала справки за
издирването на лицето. Отговори по тях са получени съответно на 11.02.08
г.;15.08.08 г.;23.03.09 г. и 08.07.09 г.;

-  ДП 3/08 г.  на РПУ Кирково,  пр.  пр.90/08 г. ДП е  образувано на
28.01.09 г. с постановление на прокурор Александров от РП срещу Е. М. за
престъпление по чл. 129 от НК. По делото е приложена призовка за М., който
е  трябвало  да  се  яви  на  14.02.08  г.  Тъй  като  не  е  намерен  на  адреса  за
връчване  на  призовки,  то  на  19.02.08  г.  е  изготвено  постановление  за
принудително довеждане. Има приложена докладна записка с дата 21.02.08г.,
че е проведено местно издирване, но лицето не е намерено. По делото не са
приложени официални справки, че лицето се намира в РТурция, но се твърди,
че има такива данни. М. е обявен за ОДИ. На 26.03.08 г. е извършен доклад по
реда  на  чл.  226  от  НПК  /приложено  придружителното  писмо/.  Със
заключително постановление от 27.03.08 г. делото е изпратено за спиране на
наказателното  производство.  С постановление  от  02.04.08 г.  наказателното
производство е спряно и делото е изпратено в РПУ. На 15.04.08 г.  в РП е
получена  жалба  от  пострадалия  срещу  постановлението  за  спиране.  На
същата дата делото е изискано от РПУ и е получено на 21.04.08г., след което
веднага е изпратено в РС Момчилград. С определение 21/24.04.08г. по ЧНД
95/08 г. съдът е потвърдил постановлението на РП. На 29.04.08 г. делото е
получено  в  РП  и  на  същата  дата  е  изпратено  в  РПУ.  В  наблюдателната
преписка са приложени писма до РПУ Кирково с дати 04.09.08 г.; 19.12.08 г.;
19.03.09 г. Получена е само една справка от РПУ – на 08.04.09 г. /годината на
първите две писма е поправена с химикал от 09 г. на 08 г./. На 03.04.09 г. в РП
е получена жалба чрез ВКП. Същата не е заведена във входящия дневник.
Във  вх.  дневник  е  отбелязано,  че  делото  е  върнато  на  11.03.09  г.  за
възобновяване. От прокурора не са предприети никакви действия във връзка с
получената молба или за възобновяване на наказателното производство. Нито
в  наблюдателните  материали,  нито  в  материалите  по  делото  се  съдържат
данни  по  какви  причини  делото  е  било  изпратено  от  РПУ  в  РП.  Няма
придружителни  писма  или  искане  за  възобновяване  на  наказателното
производство;

-  ДП 83/09 г.  на РПУ Момчилград, пр. пр. 794/09 г.  Образувано с
постановление  на  прокурор  Юсеинов от  08.07.09  г.  срещу  Х.  К.  за
престъпление по чл. 183, ал.1 от НК, даден е срок за разследване 60 дни. По
делото е приложена призовка за Х. да се яви на 08.09.09 г. На същата дата,
поради  неявяването  е  изготвено  постановление  за  принудителното  му
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довеждане. По делото няма данни лицето да е било търсено. С телеграма от
09.09.09 г.  е  обявен за ОДИ и със заключително постановление от същата
дата делото е изпратено в РП за спиране. Получено е в РП на 11.09.09 г. и с
постановление от 15.09.09 г. наказателното производство е спряно, тъй като
лицето не е намерено на адреса си;

- ДП 177/10.05.00 г. на РГС Момчилград, пр.пр. 613/07 г. Образувано е
срещу М. Ж. и Г. В. на основание чл. 409, ал.2 НПК /отм./ за престъпление по
чл.  279,  ал.1  от  НК,  извършено  на  27.04.00  г.  На  10.05.00  г.  лицата  са
разпитани в качеството на уличени лица. Със заключително постановление от
16.05.00 г.  делото е  изпратено в  РП с  мнение за  съд.  С постановление от
24.07.00 г. прокурор Чотрова го е върнала за допълнително разследване със
срок –две седмици. По делото е приложено постановление за принудително
довеждане на Г. от 23.08.00 г. Със заключително постановление от същата
дата делото е изпратено за спиране. С постановление от 21.09.00 г. прокурор
Чотрова  спира  наказателното  производство.  На  21.05.07  г.  наказателното
производство е изпратено в РП за възобновяване. С постановление от същата
дата  наказателното  производство  е  възобновено  и  М.  Ж.  е  привлечена  в
качеството  на  обвиняем.  На 29.05.07 г.  ДП е  получено в  РП,  като  е  било
поискано да се отделят материали от него. С писмо от същата дата е върнато
на граничния полицейски участък, като е посочено, че това не е възможно. По
делото е приложено постановление за принудително довеждане от 04.06.07 г.
на  И.  Д.  Същият  е  обявен  за  ОДИ,  тъй  като  е  напуснал  РБългария.  Със
заключително постановление от 23.07.07 г. делото е изпратено за спиране. С
постановление на прокурор Узунов от 07.08.07 г. наказателното производство
е спряно и делото е изпратено на РПУ Момчилград.

Установено  е  наличие  на  ДП,  които  са  получени  в  РП  без
съпроводителни писма. Не може да се посочи на коя дата е станало това,
тъй като същите не са заведени.

Всички постъпващи в РП материали следва да бъдат завеждани и
вписвани  в  съответните  дневници  и  УИС.  Цялата  изходяща
кореспонденция  по  преписки  да  бъде  вписване  в  изходящия  дневник  и
УИС.  Датата  на  деловодна  обработка  да  се  вписва  от  съответните
служители в деловодството.

3.  Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените
наказателни производства.
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Съгласно  предоставената  справка,  за  2008  г.  в  РП  Момчилград  са
прекратени  318  наказателни производства, от които  едно е обжалвано пред
съда и е потвърдено. Обжалвани пред горестоящите прокуратури няма. 

За  първото  полугодие  на  2009  г.  са  прекратени  54  наказателни
производства, от които едно е обжалвано пред съда и е отменено. Обжалвани
пред горестоящите прокуратури няма.

Извършена  беше  проверка  на  прекратените  ДП.  Установи  се,  че  по
водения по собствена преценка регистър за 2008 г. и 2009 г. на обжалваните
постановления за прекратяване са отбелязани ДП, които не са включени в
справките  до  ИВСС.  Дадена  беше  възможност  за  изготвяне  на  коректна
справка, съгласно данните в регистъра. 

На случаен принцип бяха изискани седем ДП, по които са обжалвани
постановления  за  прекратяване на  наказателното  производство,  както
следва:

- пр. пр. 1150/07 г. При проверка на делото се установи, че е обжалвано
не  постановление  за  прекратяване,  а  постановление  за  спиране  на
наказателното производство, което е отменено;

- пр. пр. 54/09 г. /ДП 3/09 г./, наблюдаващ прокурор Васви Юсеинов.
ДП е прекратено на 23.03.09 г. Било е водено срещу НИ за престъпление по
чл. 129 от НК. На 27.03.09 г. е постъпила жалба срещу него. С определение на
РС Момчилград от 03.04.09 г. постановлението за прекратяване е отменено.
На  22.04.09  г.  делото  е  постъпило  в  РП.  На  14.05.09  г.  е  изпратено  за
извършване  на  допълнителни  действия  по  разследване  и  след  тяхното
извършване на 06.07.09 г. отново е прекратено. Движение и администриране -
в законния срок.

- пр. пр. 66/08 г., наблюдаващ прокурор Моллова. Образувано е срещу
НИ за престъпление по чл. 130, ал.1 от НК и срещу известен извършител по
чл. 144, ал.3 от НК /неправилно образувано по чл. 130, ал.1 от НК, тъй като
съгласно  чл.  161  от  НК  се  преследва  по  тъжба  на  пострадалия/.  С
постановление  от  09.05.08  г.  наказателното  производство  е  прекратено
частично  и  е  спряно  срещу  известен  извършител.  Постановлението  е
потвърдено с определение на РС Момчилград от 03.06.08 г. по ЧНД 118/08 г.
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С  определение  на  ОС  Кърджали  от  23.06.08  г.  по  ВЧНД  169/08г.,
определението на РС Момчилград е отменено, като делото е върнато на съда
за произнасяне, в частта относно спирането на наказателното производство. С
определение  от  01.07.08  г.  по  ЧНД 118/08  г.,  постановлението  на  РП и  в
частта за спиране е отменено. Последвало е възобновяване на наказателното
производство,  след  което  то  отново  е  прекратено  частично  и  спряно.
Констатира  се  бързина  при  администрирането  и  произнасянето  на
прокуратурата, както и при осъществяването на съдебния контрол;

- пр. пр. 754/08 г., наблюдаващ прокурор Моллова. ДП е образувано на
11.08.08 г.  за  престъпление по чл.  129 от НК.На 14.10.08 г.  наказателното
производство е спряно срещу НИ. Възобновено е на 16.10.08 г.  /търсено е
формално  основание  за  спиране  и  възобновяване  на  наказателното
производство/. Искано  е  продължаване  на  сроковете.  С  постановление  от
11.03.09  г.  наказателното  производство  е  прекратено.  Постановлението
отговаря на изискванията на НПК, мотивирано е. На 31.03.09 г. е постъпила
жалба срещу постановлението. На 10.04.09 г. РС Момчилград, с определение
по ЧНД 87/09 г. го е потвърдил. Образуване и движение - в срок.

Извършена беше проверка на случаен принцип на прекратени  дела с
влезли  в  сила  постановления  за  прекратяване на  наказателното
производство. Проверката се извърши чрез пълно проучване на наказателните
производства и отразяванията във всички книги и регистри на прокуратурата:

- пр. пр. 356/06 г., наблюдаващ прокурор Александров. Досъдебното
производство  е  образувано  на  26.04.06  г.  на  основание  чл.  409,  ал.2
НПК/отм./. Разследването е извършено в  РПУ Момчилград. Наказателното
производство е спряно срещу НИ на 27.06.06 г. Възобновено е на 05.01.07г.,
като  в  постановлението  не  са  конкретизирани  обстоятелствата,  довели  до
възобновяването. След внасяне на делото в съда с обвинителен акт, същото е
било прекратено в съдебно заседание и върнато на прокуратурата с указание
да бъде привлечено като съучастник в извършване на престъплението още
едно лице /единственият свидетел по обвинението/. Последвало е изпълнение
на указанията на съда, след което частично прекратяване срещу това лице и
отново  ДП  е  внесено  с  обвинителен  акт.  След  седем  съдебни  заседания
делото отново е прекратено и върнато на прокуратурата. С постановление от
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12.08.08г.  наблюдаващият  прокурор  изцяло  е  прекратил  наказателното
производство  срещу Х.,  поради  недоказаност  на  престъплението,  но  не  го
спрял срещу неизвестен извършител, въпреки наличието на доказателства по
делото за вещно укривателство по 215 от НК. Не е извършил и необходимите
действия  по  указване  и  събиране  на  доказателства  в  тази  насока.  В
съответните азбучници, описни книги и регистри е отразено движението на
делото;

Констатират  се  две  съществени  нарушения  в  действията  на
прокурора -при възобновяване на спряното наказателно производство не са
посочени  основанията  за  това  и  при  прекратяване  на  наказателното
производство срещу  Х.,  не  е  спряно  срещу неизвестен  извършител,  за  да
продължи разследването. Не са събрани и проверени всички доказателства,
сочещи за вещно укривателство от Б. Х. 

- пр. пр. 818/08 г., наблюдаващ прокурор Атанас Узунов. Досъдебното
производство  е  образувано  срещу  Р.  Р.  за  престъпление  по  чл.  129  от
НК /Дозн. № 56/08 г. на РПУ Джебел/. ДП е образувано на 28.07.08 г. по
реда на чл.  212, ал.2 НПК. След образуването на 02.09.08 г.,  са проведени
следните действия: разпит на трима свидетели, на 03.09.08 г. един разпит на
свидетел,  на  24.09.08  г.  шест  свидетелски  разпита,  на  25.09.08  г.  -  един
разпит,  на  26.09.08  г.  -  един  разпит.  Приложено  е  съдебно-медицинско
удостоверение от 27.07.08 г., назначена е съдебно-медицинска експертиза на
13.08.08г. Изготвена е експертизата /без дата и не е ясно кога е представена в
ДП/,  която  установява  средна  телесна  повреда.  На  26.09.08г.  е  изготвено
заключително постановление с мнение за прекратяване. ДП не е подредено
хронологично,  по  дати  на  извършване  на  следствените  действия.  Липсва
документ  или  отбелязване,  удостоверяващи  датата,  на  която
експертизата е била приобщена към доказателствата по делото. Изведено
е от РУ Джебел на 26.09.08 г.,постъпило е на 14.10.08 г. в РП Момчилград.
Обяснението за забавянето е, че ДП е пристигнало с поща, като е заведено в
деня на постъпването. Последвал е самоотвод на наблюдаващия прокурор
Васви Юсеинов, който е уважен и делото е разпределено на прокурор Узунов
на  29.10.08г.  На  28.11.08г.  последният  е  изготвил  постановление  за
прекратяване  на  наказателното  производство.  Постановлението  е
мотивирано, обосновано, отговаря на всички изисквания на НПК . Връчено е
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на  Р.  Р.  на  Б.  /пострадал/  срещу  разписка.  В  Книгата  за  дознанието  са
отразени хронологично относимите обстоятелства;

-  пр.пр.  471/08г., наблюдаващ  прокурор  Узунов.  Досъдебното
производство е образувано на 23.05.07 г. срещу М. А. за престъпление по чл.
323,  ал.1  НК.  Разследването  е  извършено  в РПУ  Кирково.Делото  е
номерирано и хронологично подредено. Разследването е предявено на 24.06.07
г. На същата дата разследващият полицай е извършил доклад по реда начл.
226, ал.1 от НПК на наблюдаващия прокурор. На тази дата е бил разпитан и
обвиняемия.  На  25.06.07  г.  е  изготвено  заключително  постановление.  С
постановление  от  25.07.07  г.наказателното  производство  е  прекратено.
Прокурорският акт е постановен в законния срок, отговаря на изискванията
на НПК и е мотивиран, както от фактическа, така и от правна страна.
Преписи от  постановлението  са  връчени на  адресатите  срещу разписка  от
кмета  на  с.  Бенковски,  община  Кирково.  Разписките  са  оформени  по
съответния ред. Постановлението за прекратяване не е обжалвано.

Справка по книгата на дознанието - отразени са всички обстоятелства в
своята  последователност  и  вярно  отразяване  на  датите.  В  азбучника  на
обвиняемите  лица  под  №  23  са  направени  съответните  записвания  и  по
входящия дневник, под № 24 са отразени имената на жалбоподателката Р. С.,
като е отразен номера на ДП. 

Перфектно записване, образуване и движение- в срок.

Забележка:Към Акта е приложена изготвена от РП – Момчилград 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  88  обвинителни  актове.  По  внесени
обвинителни актове 84 дела са решени в съдебна фаза. Броят на осъдителните
присъди по общия ред е 56,  а  по  2  са произнесени оправдателни присъди,
сключени са 19 споразумения в хода на съдебното следствие.
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Протестирани са и двете оправдателни присъди, уважен е протестът по
едната присъда.

През  2008  г.  са  внесени  в  съда  45  обвинителни  актове.  По  внесени
обвинителни актове 44 дела са решени в съдебна фаза. Броят на осъдителните
присъди по общия ред е 28, оправдателните присъди са  две, като и двете са
протестирани.  Единият протест е  уважен,  а  по другия няма произнасяне от
съда  към момента на  проверката.  Сключени са  10  споразумения в  хода  на
съдебното следствие.

През  2008 г.  съдът  е  върнал на  прокуратурата  5  дела,  образувани по
внесен обвинителен акт /2 с разпореждане и 3 с определение/, а през 2009 г. е
върнато с определение едно дело.

На  случаен  принцип  бяха  проверени  дела,  с  внесени  в  съда
обвинителни актове: 

- пр.пр. № 786/08 г. на РП Момчилград /ДП 89/08 г./ , прокурор Юсеинов.

Досъдебното производство е водено за престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК и е

било  образувано  на  25.08.08  г.  Разследването  е  приключено  на  24.10.08  г.-  в

законния двумесечен срок. Изготвен е обвинителен акт и е внесен в РС Момчилград

на 31.10.08 г. Образувано е НОХД № 260/08 г., насрочено за 10.12.08 г. и е решено

на  същата  дата.  Прокурорът  не  е  попълнил  формуляра  към  наблюдателното

производство. Препис от присъдата е приложен към делото;

- вх. № 889/08 г., прокурор Узунов. Досъдебното производство е образувано

е на 02.09.08 г.  срещу Г.  А.  за престъпление по чл.  343б,  ал.1 от НК. Делото е

разпределено на прокурора на 04.11.08г. На 19.11.08г. е внесен обвинителен акт в

РС Момчилград. На 09.12.08 г. е постановена присъдата. Констатира се срочност,

бързина, обвинителният акт отговаря на всички изисквания на НПК;

- вх. № 922/08г., прокурор Михайлова. ДП е образувано за престъпление по

чл. 196, ал.1,т.1 от НК. Досъдебното производство е приключило на 18.12.09г. и на

същата дата е разпределено на прокурора. Изготвеният обвинителен акт е внесен в

съда на 22.12.08 г.  Образувано е  НОХД№ 311/08 г.  Разгледано е  в  две съдебни

заседания - на 14.02.09 г. и на 26.02.09 г. Присъдата е постановена на 26.02.09 г. В

обвинителния  акт  липсват  в  обстоятелствената  част  данни  за  предишните

осъждания на обвиняемия, които обосновават приложението на чл. 29, ал.1,б.”б”

от НК.
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През 2008 г. са внесени в съда общо  16 споразумения за решаване на
делото  в  досъдебно  производство,  а  през  първото  полугодие  на  2009  г.  са
внесени 13 споразумения. Всички са одобрени от съда.

На случаен принцип беше проверено по едно сключено споразумение в
досъдебното производство на всеки прокурор: 

- прокурор Мария Михайлова, пр.пр. 580/09 г. /бързо производство
№ 61/09г./. Деянието е било извършено на 07.05.09 г. Между прокуратурата и
защитника на обвиняемия А. О. е сключено споразумение №13 от 19.05.09 г.,
което е  внесено в съда на същата дата.  Образувано е  НОХД № 122/09 г.,
разгледано е на 26.05.09 г. и споразумението е одобрено. 

- прокурор Александров, бързо производство № 125/09 г. Образувано
е  по  чл.  343б  от  НК  срещу  Д.  М.  Деянието  е  извършено  на  28.07.09г.
Споразумението е сключено на 05.08.09 г. Внесено е в съда на същата дата.
Образувано е НОХД 196/09г. и на 07.08.09г. е насрочено за разглеждане. 

И по двете дела липсват протоколите от съдебни заседания.

-  прокурор Узунов,  пр.  пр.  783/09  г. Образувано  е  срещу  Р.  А.  за
престъпление по чл.  170, ал.2 от НК. Деянието е извършено на 29.06.09 г.
Сключено  е  споразумение  на  13.08.09  г.  На  14.08.09г.  е  внесено  в  съда.
Приложен е протокол от съдебно заседание от същата дата, видно от който
съдът е одобрил внесеното споразумение; 

-  прокурор  Моллова,  пр.  пр.  1166/09  г.  /бързо  производство
№105/09г./.Образувано е срещу Ю. Х. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от
НК.  Деянието  е  извършено  на  05.09.09  г.  Споразумението  е  сключено  на
14.09.09 г., внесено е в съда на същия ден. Образувано е НОХД№ 231/09 г. На
16.09.09 г. споразумението е одобрено;

- прокурор Юсеинов, пр.пр. 502/08 г. Образувано е по чл. 197, т.2 вр. с
чл. 194, вр. с чл. 63 от НК.Деянието е извършено на 07.02.08 г. Сключено е
споразумение на 17.04.09 г.  Внесено е  в  съда  на 21.04.09 г.  Образувано е
НОХД№  100/09  г.  Съдебното  заседание  е  насрочено  на  30.04.09  г.
Споразумението е одобрено;

По всички проверени дела споразуменията на прокурорите се изготвят
при спазването на  една  и  съща форма,  която отразява  изискванията на
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НПК. Констатира се бързина при произнасянето и администрирането на
делата и спазването на съответните процесуални срокове.

През 2008 г. са изготвени и внесени в съда 12 предложения по чл.375 от
НПК за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по реда на чл.78а от НК, от които 10 са уважени
от съда и 2 са върнати. За първото полугодие на 2009 г. са изготвени и внесени
3 предложения, които са уважени от съда. 

На случаен принцип бяха проверени дела с внесени в съда предложения
по чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по реда на чл.78а от НК:
 

-  ДП 3/08  г.  на  РПУ Момчилград  /пр.  пр.  75/08  г./,  наблюдаващ
прокурор Юсеинов. Досъдебното производство е образувано на 25.01.08 г. с
постановление срещу С. Ю., за престъпление по чл. 192а, ал.1 от НК. Даден е
срок  за  разследване  30  дни.  На  22.02.08  г.  в  РП  е  постъпило  искане  за
продължаване срока на разследването с 1 м., което е уважено. На 31.03.08 г.
ДП е получено в РП Момчилград с мнение за съд. На 16.04.08 г. е изготвено
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по чл. 78а, което на същата дата е изпратено в РС
Момчилград. В наблюдателната преписка е приложена заповед от 03.06.08г.
на  административния  ръководител,  прокурор  Узунов  да  се  яви  по  НАХД
91/08  г.  На  09.06.08  г.  съдебното  производство  е  прекратено  и  делото  е
върнато на основание чл. 378, ал.3 от НПК /определението на съда липсва/.
На  13.06.08  г.  е  изготвено  ново  предложение  от  прокурор  Юсеинов.
Отбелязано е, че е наложена глоба от 1000 лв.;

- ДП 94/09г. на РПУ Момчилград /пр.пр.904/09 г./. Образувано е с
постановление  от  23.07.09  г.  на  прокурор  Моллова  срещу  Б.  А.  за
престъпление  по чл.  343в,  ал.2,  вр.  с  ал.1  от  НК.  На 31.07.09  г.  делото  е
получено  в  РП  Момчилград  с  мнение  за  съд.  На  04.08.09  г.  е  изготвено
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по чл. 78а от НК. Отбелязано е, че е наложена
глоба от 500 лв.;

-  ДП  18/08  г.  на  РПУ  Джебел  /пр.  пр.  181/08  г./.  Образувано  е  с
постановление  на  прокурор  Узунов от  22.04.08  г.  срещу  М.  Х.  за
престъпление по чл. 168, ал.1 от НК. На 24.06.08 г. делото е получено в РП
Момчилград с мнение за спиране и с постановление на прокурора от същата
дата е спряна на основание чл. 25, т.2 от НПК. Х. е бил обявен за ОДИ, тъй
като се е намирал извън страната. На 06.10.08 г. в РП Момчилград е получено
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досъдебното  производство  с  искане  за  възобновяване  на  наказателното
производство. С постановление от същата дата е възобновено. На 28.10.08 г.
делото е получено с мнение за съд. На 24.11.08 г. е изготвено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по чл. 78а. Отбелязано е, че е наложено наказание глоба в размер
на 500 лв.

През 2008 г. прокурорите от РП Момчилград са участвали в 118 съдебни
заседания по наказателни дела. През полугодието на 2009 г. прокурорите са
участвали общо в 59 съдебни заседания по наказателни дела.

  
2. Организация на РП Момчилград по изпълнение на наказанията.

За  тази  дейност  отговаря  административният  ръководител  на
прокуратурата. Съгласно предоставената справка през 2008г. са приведени в
изпълнение 92 присъди, неприведени присъди в срок няма.  Няма отложени
изпълнения  на  наказанията.  През  полугодието  на  2009г.  са  приведени  в
изпълнение 44 присъди. Неприведени присъди в срок няма. Няма отложени
изпълнения на наказанията.

3. Гражданско - съдебен надзор.

През  2008  г.  гражданско-съдебният  надзор  в  РП  –  Момчилград  се
изразява в участие на прокурори в 18 граждански дела на РС – Момчилград.
През полугодието на 2009 г. прокурорите са участвали в 8 граждански дела на
РС – Момчилград. 

Няма предявени граждански искове от прокурор, както и обжалвани от
прокуратурата съдебни решения. 

Забележка:Към Акта е приложена изготвена от РП – Момчилград 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:
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1.  Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  задоволително  и
отговарят  на  изискванията  на  ПОДАПРБ  и  съответните  указания  на
Върховна  касационна  прокуратура.  При  воденето  на  някои  книги  се
установиха  съществени  пропуски  при  отразяване  на  задължителни
обстоятелства по движението на преписките и делата.

 
2.  Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на

веществените доказателства се извършва в пълно съответствие с чл. 77 и
сл. от  Правилника за организацията и дейността на администрацията на
прокуратурата на РБългария. /ДВ,6 от 2008г./отм./.

3.  Организацията  на  работата  е  на  добро  ниво,  като  гарантира
справедливост и равномерност при натоварването на прокурорите и осигурява на
гражданите достъп до правосъдието.

4.  Констатира  се  добро  взаимодействие  с  РПУ,  във  връзка  с
възложените  проверки.  Същите  се  извършват  в  срок  и  задълбочено.  В
повечето  случаи  се  докладва  на  наблюдаващия  прокурор  от  служителя,
извършващ проверката, преди тя да се изпрати в РП, поради което не се
налага да се извършват допълнителни проверки.

5. Всички постановления за отказ от образуване на ДП се изпращат с
обикновена  поща  до  адресатите.  В  разносната  книга  не  се  поставя
пощенско  клеймо с дата,  поради което и не  може да бъде удостоверена
реалната  дата,  на  която  са  изпратени.  Останалите  постановления-  за
спиране  и  за  прекратяване  на  НП  се  изпращат  с  обикновена  поща  до
кметовете на съответните населени места, които имат задължението да
връчат и върнат обратната разписка в прокуратурата

6.  Констатира се своевременно администриране  на жалбите срещу
постановленията за отказ да се образува ДП и бързина при осъществяване
на инстанционния контрол от по-горестоящата прокуратура. Във входящия
дневник не се вписват адресатите, до които са изпратени постановленията
за отказ от образуване на ДП.

7. Констатира се положителна практика за спазване на предвидените
процесуални срокове за разследване.  Исканията за продължаване срока за
разследване  са  изключение.  Двете  констатации  показват  добро  ниво  на
осъществяване  на  функцията  на  ръководство  и  надзор  на  досъдебното
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производство  от  прокурорите  и  добра  организация  на  работа  на
разследващите полицаи.

8.  Установено  е  разминаване  в  съществени  статистически  данни,
предоставени на ИВСС и действителното положение в РП – Момчилград.

9.  Установено  е  наличие  на  ДП,  които  са  получени  в  РП  без
съпроводителни  писма.  Не  може  да  се  посочи  на  коя  дата  е  станало
реалното получаване в РП, тъй като ДП не са заведени.

10.  По  всички  проверени  дела  споразуменията  на  прокурорите  се
изготвят  при  спазването  на  една  и  съща  форма,  която  отразява
изискванията на НПК. По всички се констатира бързина при произнасянето
и администрирането на делата и спазването на съответните процесуални
срокове.

11.  Констатира  се  относителна  равномерност  на  индивидуалната
натовареност  на  прокурорите,  своевременно  произнасяне  на  всички
наблюдаващи прокурори. Необходимо е да се подобри правната подготовка
и квалификация  на  прокурорите в  РП – Момчилград,  включително  и  чрез
непосредствено проучване на актовете, постановени от прокурор Узунов от
същата  прокуратура,  за  който  се  установи  последователност  и
постоянство в качеството на изготвените постановления и обвинителни
актове.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Да се създаде организация в РП – Момчилград с цел подобряване
на  работата  в  деловодството  и  въвеждане  на  периодичен  отчет  и
контрол на съответните съдебни служители, отговарящи за воденето
на книгите и регистрите.

2. Административният ръководител да въведе изискване при водене
на куриерския дневник да се заверява с печат и дата в пощенския клон
изходящата кореспонденция на прокуратурата, с цел удостоверяване на
датата  на  изпращане  на  постановленията  и  писмата  на  РП  –
Момчилград. 
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3. Постъпването на приключили ДП в РП – Момчилград следва да се
осъществява  чрез  съпроводителни  писма,  които  да  се  завеждат
своевременно в съответните дневници и регистри. Всички постъпващи в
РП материали следва да  бъдат завеждани и вписвани в  съответните
дневници и УИС. Цялата изходяща кореспонденция по преписки да бъде
вписвана в изходящия дневник и УИС. Датата на деловодна обработка да
се вписва от съответните служители в деловодството.

4.  Да се подобри организацията на работата в прокуратурата по
водене  и  отчитане  на  извършената  работата,  като  не  се  допуска
въвеждането на различни данни за един отчетен период.

5.  Да  се  повиши  правната  подготовка  на  прокурорите  чрез
съвместно обсъждане на спорни казуси, проучване практиката на ВКС,
въвеждане на добрите примери на прокурори от РП и на прокурори от по-
горестоящите прокуратури.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районна прокуратура –  Момчилград за  изпълнение препоръките от  негова
компетентност. 

 Административният  ръководител  да запознае прокурорите от  РП –
Момчилград 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 – Момчилград 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 едномесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за
резултата от тях.

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет за сведение.
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Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Главния  прокурор  на  Република
България за сведение.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна  прокуратура  –  Пловдив  за  сведение  и  за  изпълнение  на
препоръките от негова компетентност.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Окръжна  прокуратура  –  Кърджали  за  сведение  и  за  изпълнение  на
препоръките от негова компетентност.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АКТА:

1. Копие от заповед № 266/2009 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 РП – Момчилград; 

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

досъдебните производства на РП – Момчилград;

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6. Копие от заповед №49/12.10.2007 г. на прокурор Узунов;

7. Копие от заповед №25/2008 г. на административния ръководител на
РП Момчилград;

8. Копие  от  ревизионен  акт  и  разпореждане  №89/2008  г.  на
административния ръководител на РП Момчилград;

ИЗГОТВИЛ АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

 /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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