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
СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН
АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА
В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЕЛИН ПЕЛИН
извършена за периода от 30.03.10 г. до 31.03.10 г.
Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на
Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 46/26.03.2010 г. на Главния
инспектор.
Екип – Съгласно Заповед № 46/26.03.2010 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.
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 2009 г. на РП Елин Пелин, изискване и
предоставяне от РП Елин Пелин 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 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 – Елин Пелин е предвидено по щат да се осъществява
от пет прокурори. След 01.08.2009 г. общият брой на работилите прокурорите
е четири, тъй като прокурор Стоил Тойчев е командирован в СГП. Незаети
щатни бройки няма.
Прокурорите се подпомагат от общо 4 съдебни служители.
РП – Елин Пелин е настанена в сградата на Съдебната палата.
Условията за осъществяване дейността на прокуратурата са незадоволителни.
2.
Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.
В представената справка №1 е отразено, че 17 книги, регистри и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, 3 се
водят по указание на ВКП и 2 се водят по собствена преценка.
Всички книги и регистри се водят на хартиен носител. На електронен
носител се водят: книга за преписките и делата взети на специален отчет и
електронен регистър за обученията на прокурори и служители в ЕПРП.
Воденето на книгите, регистрите, азбучниците и дневниците се
провери в рамките на проверката по движението на конкретни преписки и
дела. Общото впечатление е, че се водят много добре, съдържат всички
данни и отговарят на изискванията на ПОДАПРБ.
В прокуратурата са въведени са някои допълнителни форми за текущ
контрол по преписки и дела, които подпомагат своевременното проследяване
на движението и ефективното осъществяване на функцията по ръководство и
контрол на прокурорите. Комплектоването на преписките и делата, което се
осъществява
от
съдебните
служители,
под
ръководството
на
административния ръководител, е хронологично, пълно и на много добро
ниво.
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Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice”, в съответствие със
Заповед № ЛС-6185/12.09.07 г. на главния прокурор и Заповед № ЛС6310/02.10.07 г. на заместник-главния прокурор. Със Заповед РП №
39а/15.10.07 г., районният прокурор разпорежда, считано от 15.10.07 г.,
преписките и делата в РП Елин Пелин да се разпределят чрез програмния
продукт. Определени са и съдебните служители, които да поддържат и
архивират разпределението в програмата. Конкретизирани са групите
преписки и делата, прокурорите, както и процента им на участие в
разпределението. Тази заповед е изменена със Заповед № 32/14.08.09 г. на
новия административен ръководител на РП Елин Пелин – Искра Билярска, с
която са променени параметрите и процентното отношение на участието на
прокурорите в случайното разпределение на преписките и делата. В тази
Заповед т.2 и 3 се отнасят до разпределението на преписките на случаен
принцип и визират изключенията от това правило. Във всички случаи при
ползване на отпуск прокурорите се изключват от разпределение. Участниците
в семинари, конференции и др. също се изключват от случайното
разпределение. В случаите, в които дежурният прокурор преценява, че
именно като такъв следва да работи по определена преписка, поради
необходимост от спешни действия или поради необходимост от събиране на
непосредствени впечатления, съответните преписки и дела също се
изключват от случайното разпределение. Изключенията от случайния
принцип на разпределение в районните прокуратури на територията на
София-окръг са регламентирани по различен начин и не винаги са
обективирани в писмен вид.
Определена е натовареността на всеки прокурор в отделните групи,
включително и на административния ръководител, който участва на 100% в
групи: „присъди” и „общ надзор за законност”. В останалите групи
административният ръководител участва на 60 %. Степента на натовареност
на административните ръководители в различните прокуратури от Софияокръг също е определена в заповедите субективно от самите тях, поради
което се установяват и съществени различия.
Приложението и спазването на случайния принцип на разпределение на
преписките и делата беше проверено в хода на проверката.
Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни служители. Прокурорите ползват в работата си правно–
информационни програми.
Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в
Районна прокуратура Елин Пелин се осъществява, съгласно Указанията на
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главния прокурор на РБългария. В РП Елин Пелин няма щатна бройка
„съдебен статистик” и дейността по водене на статистиката се осъществява
основно от административния секретар и компютърния оператор,
изпълняващ деловодни функции.
Наблюдава се тенденция към увеличаване на изискванията за
подготовка и изпращане на статистически формуляри, промяна на формите за
отчитане, което създава впечатление за прекомерна натовареност на
прокуратурите и съдебните служители за обработка и изпращане на
статистическа информация. В тази връзка са правени подобни констатации и
останалите прокуратури, поради което във ВКП са предприети мерки за
намаляване на обема на изискваната статистическа информация.
Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, съвещания,
анализи и др.
Административният ръководител изготвя тримесечни, шестмесечни и
аналитични доклади за работата на РП Елин Пелин. В тях подробно се
разглеждат причините за връщането на делата от съда на прокуратурата,
причините за забавеното движение на делата в досъдебната фаза и съдебната
фаза, качеството на прокурорската дейност, както и актуални въпроси и
проблеми по прилагането на закона и съдебната практика в района. В тази
връзка ежемесечно прокурор от РП Елин Пелин е участвал в съвещания в
СОП. На 23.12.09 г. е проведено съвещание на тема ”Подобряване на
взаимодействието на органите на досъдебното производство и полицията” с
участието на всички прокурори от РП Елин Пелин, разследващите полицаи от
РУ на МВР Елин Пелин, Началника на РУ на МВР Елин Пелин и началници
на групи в РУ на МВР Елин Пелин.
3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.
Веществените доказателства, които се приемат в РП Елин Пелин, се
отразяват във входящия Регистрационен дневник за веществени
доказателства. В съда веществените доказателства се внасят срещу подпис на
служителя, който ги е получил и печат, което се отразява в изходящия
Регистрационен дневник за веществени доказателства. Веществените
доказателства се съхраняват на определено за целта място в архива на
прокуратурата. Връщането им става срещу разписка, като копие от нея се
прилага към делото /ДП №282/2007 г., отбелязано с вх. №540/2007 г. във
входящия Регистрационен дневник за веществени доказателства, в който е
посочено, че ВД е върнато с разписка от 25.08.2009 г. на основание
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постановление на РП от 03.08.2009 г. При проверка на делото се установи, че
копие от тази разписка е приложено към него.
Констатира се, че няма издавани заповеди на административния
ръководител за създаване на комисия, която да извърши проверка на
наличните веществени доказателства, както и унищожаване на същите.
В тази връзка се налага следната препоръка:
Административният ръководител да създаде необходимата
организация във връзка със съхраняването и унищожаването на
веществените доказателства, която да е в съответствие с чл. 95-107 от
Правилника за организацията и дейността на администрацията на
прокуратурата на РБългария.
4. Заповеди и разпореждания на административния ръководител.
Извършени проверки от и на РП Елин Пелин.
Извършена е проверка на Заповедната книга, където заповедите са
подредени по последователността на тяхното издаване. На самите заповеди са
отбелязани имената на лицата, които следва да бъдат уведомени и те са
положили подпис, удостоверяващ уведомяването. Заповедите се издават в
съответната форма, съдържат необходимите атрибути и се връчват на лицата
срещу подпис.
През 2009 г. са извършени 40 проверки по надзора за законност и
защита на обществения интерес, от които 5 са планови.
На РП Елин Пелин е извършена планова комплексна ревизия за
дейността на прокуратурата през 2008 г., на основание чл. 140 от ЗСВ от ОП
София. Констатациите за цялостната дейност на РП Елин Пелин в
ревизионния доклад са положителни.
5.
Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП– Елин Пелин.
По време на проверявания период е осигурено широко участие в
различни форми на обучение, както на прокурорите, така и на съдебните
служители.
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.
Общият брой на преписките, по които са работили прокурорите през
2009 г. е 374. През този период прокурорите са решили общо 344 преписки,
както следва: по 179 е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство, 70 са изпратени по компетентност на други органи и по 95 са
образувани досъдебни производства. От разглежданите преписки през периода
са останали 30 нерешени към края на 2009 г.
От общо обжалвани 42 постановления за отказ от образуване на
досъдебно производство са отменени 12, а са потвърдени 26.
На случаен принцип беше извършена проверка на преписки, по които е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, както следва:
- пр. пр. 740/09 г., наблюдаващ прокурор Добрев. Образувана на
05.10.09 г. по повод уведомително писмо от РУ на МВР Елин Пелин за
предоставяне на полицейска закрила на дете. С писмо от същата дата
наблюдаващият прокурор е изискал от Дирекция „СП” Елен Пелин
заверено копие от цялостната документация по отношение на детето.
На 20.10.09 г. исканите документи са получени в РП. С постановление
от 05.11.09 г. е назначена проверка с оглед данни за престъпление по
чл. 181 и чл. 182 от НК и преписката е изпратена в РУ на МВР Елин
Пелин. Определен е срок от 30 дни. Преписката е получена в РП на
14.12.09 г. На 29.12.09 г. от РПУ са получени материали за
присъединяване към преписката. С постановление от 29.12.09 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Препис от
постановлението не е изпращан, а е следвало да бъде уведомена
Дирекция „СП”, както това е направено с последващото
постановление на СОП. Преписката е изискана за служебна проверка
на 15.01.10 г. от СОП. На същата дата е изпратена. С постановление на
СОП от 22.01.10 г. постановлението на РП е потвърдено. Видно от
протокола за случайно разпределение от 06.10.09 г. преписката е
разпределена на прокурор Добрев;
- пр. пр. 732/09 г., наблюдаващ прокурор Попова. Образувана е на
30.09.09 г. по повод жалба от С. Т. срещу С. П. С постановление от
01.10.09 г. е разпоредено да се извърши проверка с оглед данни за
престъпление по чл. 129, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Определен е срок 20
дни. На 14.10.09 г. в РП е получено искане от РУ на МВР Елин Пелин
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за продължаване срока на проверката. С разпореждане от същата дата
прокурор Попова го е продължила с 10 дни. На 05.11.09г. преписката е
получена в РП. С постановление от 09.11.09г. наблюдаващият прокурор
е назначил съдебно-медицинска експертна справка. Определил е срок за
нейното изготвяне - 15 дни. Експертното мнение е получено на 25.11.09
г. в РП. С постановление от 26.11.09 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. Препис от постановлението е изпратен на С.
Т. и на С. П. Преписите са изпратени с обратна разписка. Изпращането
се проследи и по куриерския дневник, в който е отразено, че
постановлението е прието в пощенската станция на 27.11.09 г.;
- пр. пр. 729/09 г., наблюдаващ прокурор Билярска. Образувана е по
отделени материали от пр. пр. 334/09 г. по описа на РП Елин Пелин.
Материалите от пр. пр. 334/09 г. са отделени с резолюция от 28.09.09 г.
на прокурор Билярска. Новообразувана преписка правилно е включена
в случайното разпределение на преписките, видно от протокол от
06.10.09 г. С постановление от 29.09.09 г. е изпратена за проверка на РУ
на МВР Елин Пелин с оглед данни за престъпление по чл. 168, ал.1 от
НК. Определен е срок от 10 дни. Преписката е получена в РП на
15.10.09 г. С постановление от 29.10.09 г. е отказано образуване на
досъдебно производство;
- пр. пр. 730/09 г., наблюдаващ прокурор Александров. Образувана е
на 30.09.09 г. по повод жалба от С. Г. С постановление от 05.10.09 г. е
разпоредено извършването на предварителна проверка от РУ на МВР
Елин Пелин. Определен е срок 20 дни. На 23.10.09 г. преписката е
получена в РП. С постановление от 05.11.09 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. Препис от постановлението е
изпратен на С. Г. с обратна разписка. Изпращането се проследи и по
куриерския дневник, в който е отразено, че постановлението е прието
в пощенската станция на 12.11.09 г.;
- Пр. пр. 722/09 г., наблюдаващ прокурор Билярска. Разпределена е на
прокурора, който е бил дежурен на датата на образуване на преписката.
Преписката е образувана по повод жалба от К. Д. за противозаконно
задържане на детето му. С постановление от 28.09.09 г. е разпоредено
извършването на проверка от РУ на МВР Елин Пелин, с оглед данни за
извършено престъпление по чл. 185, ал.1 от НК. Определен е срок 24
часа. На 30.09.09 г. в РП е получено искане за продължаване срока на
проверката с 10 дни, което е уважено. На 14.10.09 г. преписката е
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получена в РП. С постановление от 28.10.09 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. Препис от него е изпратен на К. Д. с обратна
разписка. Изпращането се проследи по куриерския дневник, където е
отразено, че постановлението е прието в пощенската станция на
13.01.10 г., а върху известието за доставяне е поставен печат на РП
с дата 28.10.09 г.;
- пр. пр. 702/09 г., наблюдаващ прокурор Александров. Образувана е
на 25.09.09 г. по повод жалба от А. И. и Н. И. срещу З. И. и В. И. С
постановление от 28.09.09 г. е разпоредено извършване на проверка на
РУ на МВР Елин Пелин, със срок 20 дни. Преписката е получена в РП
на 08.10.09 г. С постановление от 20.10.09 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. Препис от постановлението е
изпратено на Н. И. с обратна разписка;
- пр. пр. 652/09 г., наблюдаващ прокурор Добрев. Образувана е на
04.09.09 г. по повод постъпила преписка на РУ на МВР Елин Пелин,
касаеща сигнал от Д. Г. С постановление от 09.09.09 г. е разпоредено
извършването на допълнителна проверка със срок 25 дни. На 21.10.09 г.
преписката е получена в РП. С постановление от 02.11.09г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Препис от
него е изпратен на жалбоподателя.
- пр. пр. 645/09 г., наблюдаващ прокурор Попова. Образувана е на
01.09.09 г. по повод жалба от Г. Д. срещу Б. Д. и Н. М. С постановление
от същата дата е разпоредено на РУ на МВР Елин Пелин да извърши
проверка със срок 25 дни. Преписката е получена в РП на 05.10.09 г. С
постановление от 08.10.09 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. Препис от него е връчен и на трите лица с
обратна разписка;
- пр. пр. 295/09 г., наблюдаващ прокурор Тойчев. Образувана е на
27.04.09 г. по жалба от С. П. срещу Г. П. С постановление от 27.04.09 г.
е разпоредено на РУ на МВР Елин Пелин да се извърши проверка, с
оглед данни за престъпление по чл. 296, ал.1 от НК. Определен е срок
от 20 дни. Преписката е получена в РП на 29.05.09 г. С постановление
от 15.06.09 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати
само на жалбоподателя. Същото е изпратено с обратна разписка. Върху
известието за доставяне е поставен печат на РП с дата 15.06.09 г.
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Изпращането се проследи по куриерския дневник, където е отразено,
че постановлението е прието в пощенската станция на 03.08.10 г.;
- пр. пр. 310/09 г., наблюдаващ прокурор Тойчев. Образувана е на
07.05.09 г. по повод изпратена от РУ на МВР Елин Пелин преписка. С
постановление от 08.05.09 г. е постановено извършването на проверка
от РУ на МВР Елин Пелин, като е определен срок от 10 дни. На
28.05.09 г. преписката е получена в РП. С постановление от 15.06.09 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Препис от
постановлението е изпратен на пострадалата П. Д. Върху известието за
доставяне е поставен печат на РП с дата 15.06.09 г. Изпращането се
проследи по куриерския дневник, където е отразено, че
постановлението е прието в пощенската станция на 03.08.10 г.;
- пр. пр. 512/09 г., наблюдаващ прокурор Билярска. С постановление
от 14.08.09 г. е отказано образуване на досъдебно производство по
преписката. Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя.
На 01.09.09 г. в РП е постъпила жалба против постановлението на РП
до СОП. На същата датата жалбата, ведно с преписката, е изпратена на
СОП по компетентност. С постановление от 26.09.09 г. на СОП
постановлението на РП Елин Пелин е потвърдено;
- пр. пр. 1050/08 г., наблюдаващ прокурор Попова. С постановление от
29.01.09 г. е отказано образуването на досъдебно производство. Препис
от постановлението е връчен с обратна разписка на 30.01.09 г. на
жалбоподателя С. И. С получено на 19.02.09 г. писмо, преписката е
изискана от СОП във връзка с постъпила жалба от С. И. Преписката е
изпратена в СОП на 23.02.09 г. С постановление от 04.03.09 г. на СОП
постановлението на РП Елин Пелин е потвърдено. На 06.04.09 г.
преписката отново е изискана от СОП и е изпратена на 07.04.09 г. във
връзка с жалба срещу постановлението на СОП. С постановление от
27.04.09 г. АП София е потвърдила постановлението на СОП.
Установи се, че не се води дневник за предварителните проверки, но е
въведена система за непрекъснат контрол на срочността за извършване на
проверките, която позволява всички висящи преписки, по които има
назначена проверка, да бъдат контролирани от наблюдаващите прокурори
за спазване на сроковете. Тази система на практика замества воденото на
Дневник на предварителните проверки.
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Движението на преписките се отразява само във входящия дневник.
Извършена беше проверка и на случайното разпределение на разпределените
преписки, като беше констатирано, че прокурорите, които са разглеждали
преписките са същите, които са били определени чрез случайно
разпределение и това обстоятелство е отразено в ежеседмични протоколи
за случайно разпределени на преписките и делата, които се съхраняван в
отделна папка.
Образуването, движението и приключването на преписките,
приключили с постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство се извършва в установените срокове.
Препис от постановлението се изпраща до адресатите по пощата с
обратна разписка. Тази практика е положителна, тъй като по безспорен
начин се установява уведомяването на жалбоподателите и на лицата,
срещу които са заведени преписките, както и датата, на която това е
извършено. Установени са случаи, при които постановленията се изпращат
един-два месеца по-късно от датата на тяхното изготвяне.
Допускат се случаи, при които липсва разпореждане на прокурора за
уведомяване на жалбоподателя и на лицата, срещу които се води
преписката.
Администрирането на преписките във връзка с постъпилите жалби
срещу постановления за отказ от образуване на досъдебно производство се
извършва своевременно.
Отразяването на движението на преписки във входящия дневник е
пълно и точно.
Изложеното налага необходимостта да се отправят следните препоръки:
Необходимо е всички прокурори в РП Елин Пелин да спазват
Указание И-281/08.12.06 г. на главния прокурор на Република България за
дейността на прокуратурата по възлагането, извършването и
приключването на предварителни проверки, като препис от
постановленията за отказ от образуване на досъдебно производства да
се изпращат и на лицата срещу които е била извършвана проверката.
Административният ръководител да създаде необходимата
организация за контрол на съдебните служители, които следва да
изпращат постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство, непосредствено след деловодното им извеждане.
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ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Елин Пелин, на основание чл.54, ал.1,
т.2 ЗСВ
1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства
Наблюдаваните досъдебни и бързи производства през 2009г. са били
общо 758, от които 94 бързи производства. През 2009 г. са образувани 222
досъдебни производства и са наблюдавани още 442 досъдебни производства,
които са били образувани през предходни години.
През 2009 г. са решени 590 досъдебни производства и 84 бързи
производства. Към края на проверявания период 15 досъдебни производства
са се намирали за произнасяне при прокурор.
Наблюдателните преписки на наблюдаваните досъдебни производства,
които се намират на производство при разследващите органи се съхраняват в
деловодството. Върху всяка една от тях е изписана датата, на която изтича
срока на разследването. Към момента на проверката наблюдаваните
досъдебни производства по прокурори са, както следва:
Прокурор Добрев наблюдава 24 досъдебни производства.
Прокурор Попова наблюдава 22 досъдебни производства.
Прокурор Александров наблюдава 20 досъдебни производства.
Прокурор Билярска наблюдава 6 досъдебни производства.
Всички наблюдавани досъдебни производства са в законоустановения
или разрешен срок за разследване. Исканията за продължаване на срока са
обосновани и мотивирани, изготвени са своевременно, преди изтичане на
законоустановения или разрешен срок за разследване.

2.
Проверка на образуването и движението на спрените
досъдебни производства
През 2009 г. са спрени общо 89 наказателни производства, от които 86
срещу неизвестен извършител и 3 срещу известен извършител.
Възобновени са 8 наказателни производства през 2009 г., от които 2
спрени срещу неизвестен извършител и 6 спрени срещу известен извършител.
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а/ спрени срещу известен извършител
През 2009 г. са спрени общо 89 наказателни производства, три от които
водени срещу известен извършител. Към момента на проверката е
установено само едно спряно наказателно производство, водено срещу
известен извършител:
- ДП /следствено дело/ № 26/01 г. по описа на СОСлС – ТО гр. Елин
Пелин /пр. пр. 800/00 г./. Досъдебното производство е образувано
срещу К. К. за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК с постановление от
04.06.01 г. на РП Елин Пелин. Определен е срок за разследване 2
месеца, който е продължен от СОП с още два месеца. Разследването е
приключено на 29.01.02 г. със заключително постановление с мнение за
спиране на наказателното производство, тъй като е установено, че К. се
укрива. Същата е обявена за общодържавно издирване. Делото е
получено на 31.01.02 г. в РП. С постановление от същата дата прокурор
Величкова е спряла наказателното производство на основание чл. 22,
т.2 от НПК /отм./. С резолюция от 26.02.07 г. делото е разпределено на
прокурор Билярска за „извършване на служебна проверка и
възобновяване”. С постановление от 27.02.07 г. наказателното
производство е възобновено. Определен е срок на разследването два
месеца. Срокът е продължен с още два месеца. С постановление от
24.04.07 г. К. К. е привлечена задочно в качеството на обвиняем, като
постановлението е предявено в нейно отсъствие на назначения
служебен защитник, предвид дадените в постановлението за
възобновяване указания на прокурора. На 25.04.07 г. досъдебното
производство е предявено на пострадалите, а на 26.04.07 г. на
обвиняемата, чрез служебния и защитник. Разследването е приключило
със заключително постановление от 27.04.07 г. с мнение за спиране на
наказателното производство на основание чл. 25, т.2 от НПК. Делото е
получено в РП на 03.05.07 г. и с постановление от същата дата
наказателното производство е спряно. С постановление от 19.10.09 г. на
прокурор Билярска наказателното производство отново е възобновено.
Даден е срок за разследване два месеца. След изискване на
необходимите справки и след като местонахождението на обвиняемата
не е установено, делото отново е изпратено в РП с мнение за спиране. С
постановление от 18.01.10 г. наказателното производство е спряно от
наблюдаващия прокурор. Препис от постановлението е изпратен на
обвиняемата, на назначения служебен защитник, както и на двамата
пострадали с обратна разписка.
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б/ спрени срещу неизвестен извършител
- пр. пр. 256/09 г. / ДП 82/09 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Попова. Досъдебното производство е
образувано срещу неизвестен извършител по реда на чл. 212, ал.2 от
НПК за извършено на 05 срещу 06.04.09 г. престъпление по чл. 195,
ал.1, т.3 от НК. На 07.04.09 г. РП е уведомена. На 30.05.09г. е извършен
доклад по реда на чл. 226, ал.1 от НПК. На 02.06.09 г. досъдебното
производство е получено в РП с мнение за спиране на наказателното
производство на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление
от 16.06.09 г. наказателното производство е спряно.
- пр. пр. 200/09 г. /ДП 58/09г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Билярска. Досъдебното производство е
започнато по реда на чл. 212, ал.2 от НПК за извършено от неизвестен
извършител на 11.03.09 г. престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. РП е
уведомена на 13.03.09 г. На 30.04.09 г. досъдебното производство е
получено в РП с мнение за спиране на наказателното производство. С
постановление от 08.05.09 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. Препис от постановлението е
изпратен на пострадалата с обратна разписка, който и е връчен на
12.05.09 г.
- пр. пр. 109/09 г. /ДП 33/09г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Александров. Досъдебното производство е
образувано на 10.02.09 г. по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 от НК. РП
е уведомена на 12.02.09 г. Досъдебното производство е получено в РП
на 24.03.09 г. с мнение за спиране на наказателното производство. С
постановление от 03.04.09 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК.
Образуването и движението на проверените спрени досъдебни
производства е в законоустановените срокове.
Отразяването на движението на проверените дела във входящия
дневник и описната книга на следователя и органите на дознанието е пълно
и точно.
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3. Проверка на образуването и движението на прекратените
наказателни производства.
Съгласно предоставената справка, за 2009 г. са прекратени 389
наказателни производства /28 водени срещу известен извършител и 361
срещу неизвестен/, от които 2 са обжалвани пред съда. Пред горестоящите
прокуратури няма обжалвани постановления. 329 от общия брой на
прекратените ДП е поради изтичане на предвидената в закона погасителна
давност.
На случаен принцип бяха проверените следните прекратени дела, като
движението им се проследи във входящия дневник и в Книгата за
досъдебните производства:
- пр. пр. 1118/08 г. /бързо производство № 342/08 г. по описа на РУ на
МВР Елин Пелин/, наблюдаващ прокурор Тойчев. Бързото
производство е образувано на 18.12.08 г. срещу Д. К. за престъпление
по чл. 343б, ал.1 от НК. РП е уведомена на 19.12.08г. Делото е получено
в РП на 23.12.08 г. с мнение за прекратяване на наказателното
производство. С постановление от 04.02.09 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.4 от НПК. Към
материалите по бързото производство е приложено получено по факс
препис-извлечение от Акт за смърт на Д. К., видно от който същият е
починал на 18.12.08 г.
- пр. пр. 706/09 г. /бързо производство 233/09 г. на РУ на МВР Елин
Пелин/, наблюдаващ прокурор Александров. Бързото производство е
образувано на 24.09.09 г. срещу Е. С. за престъпление по чл. 343б, ал.1
от НК. РП е уведомена на 28.09.09 г. На 30.09.09 г. е извършен доклад
по реда на чл. 219 и чл. 226 от НПК. Материалите по бързото
производство са изпратени на 01.10.09 г. от РПУ и са получени на
06.10.09 г. в РП. С постановление от 08.10.09 г. е постановено
наказателното производство да се извърши по общия ред.
Разследването е приключило на 02.11.09 г. с мнение за съд. Делото е
получено в РП на 04.11.09 г. С постановление от 04.12.09 г.
наказателното производство е прекратено, поради наличие на
предпоставките на разпоредбата на чл. 13, ал.1 от НК.
- пр. пр. 396/09 г. /ДП 185/09 г. на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Билярска. Досъдебното производство е
образувано срещу С. П. за престъпление по чл. 129, ал.2, вр. с ал.1 от
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НК с постановление от 30.07.09 г., след извършване на проверка. На
14.09.09 г. е извършен доклад по реда на чл. 226 от НПК. Делото е
получено в РП на 02.10.09 г. с мнение за прекратяване. С постановление
от 30.10.09 г. наказателното производство е прекратено. Указано е
копие от постановлението да се изпрати само на жалбоподателя С. Я.
На известието за доставяне е поставен печат на РП с дата 30.10.09
г. Изпращането се проследи по куриерския дневник, където е отразено,
че постановлението е прието в пощенската станция на 02.12.09 г. На
07.12.09 г. е постъпила жалба от С. Я. срещу постановлението за
прекратяване, която на същата дата, ведно с преписката е изпратена на
РС Елин Пелин. С определение от 29.01.10г. на РС Елин Пелин
постановлението на РП е потвърдено. Определението на РС Елин
Пелин е потвърдено с определение от 12.03.10 г. на Софийски окръжен
съд.
- пр. пр. 830/09 г. /бързо производство № 280/09 г. на РУ на МВР
Елин Пелин/, наблюдаващ прокурор Попова. Бързото производство е
образувано на 10.11.09 г. срещу Б. Т. за престъпление по чл. 343б, ал.1
от НК. РП е уведомена на същата дата. На 20.11.09г. производството е
получено в РП с мнение за прекратяване. С постановление от 23.11.09г.
наказателното производство е прекратено.
- пр. пр. 749/09 г. /бързо производство № 243/09 г. по описа на РУ на
МВР Елин Пелин/, наблюдаващ прокурор Добрев. Бързото
производство е започнато на 05.10.09 г. срещу А. Я. за престъпление по
чл. 343в, ал.2 от НК. РП е уведомена на 06.10.09 г. На 13.10.09 г.
бързото производство е получено в РП с искане за продължаване срока
на разследването. С постановление от 15.10.09 г. срокът на
разследването е продължен със седем дни. На 22.10.09 г. е извършен
доклад по реда на чл. 226 от НПК, а на 27.10.09 г. бързото производство
е получено в РП с мнение за прекратяване. С постановление от
29.10.09г. наказателното производство е прекратено.
Образуването, движението и приключването на досъдебните и бързи
производства е в законоустановените и разрешени срокове.
Постановленията се изпращат до адресатите с обратна разписка.
Както при преписките, така и тук са установени случаи, при които
постановленията са изпратени до адресатите значително по-късно след
датата на изготвянето им.
В случай на постъпили жалби срещу постановления за прекратяване
на наказателно производство, делата се администрират своевременно.
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Извърши се проверка и на някои от прекратените през 2009 г. дела,
поради изтичане на предвидената в закона давност
Движението на тези дела се провери в специално въведена книга, по
преценка на административния ръководител, за разпределение на тази
категория дела и в Дневник на прекратените дела, поради изтекла давност,
въведен съгласно указание на ВКП, където се завеждат със специално
въведена номерация.
На случаен принцип бяха проверени :
-пр. пр. 168/98 г., ДП 70/98 г. С постановление от 16.12.09 г.
наказателното производство е прекратено. Давността е изтекла на 09.04.08 г.
-пр. пр. 172/97 г., дознание 93/97 г. Давността е изтекла на 11.03.07 г.
Постановлението, с което наказателното производство е прекратено е от
16.09.07 г.
-пр. пр. 117/98 г., дознание 61/98 г. Прекратено е на 15.12.09 г. Давността
е изтекла през м. март 2008 г.
В постановленията са отразени датата на извършване на деянието,
престъпния състав, по който е водено досъдебното производство, изчислени
са давностните срокове, съгласно разпоредбите на НК.
ІV. Проверка по организацията на съдебния надзор, на основание
чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ
1. Наказателно-съдебен надзор.
През 2009 г. са внесени в съда 118 обвинителни актове. През същия
период съдът е постановил присъди по 143 дела, образувани по внесен
обвинителен акт. Броят на осъдителните присъди по общия ред е 104, броят на
оправдателните присъди е 5, сключени са 25 споразумения в хода на
съдебното следствие.
Протестирани са пет осъдителни присъди като по две протестът е
неуважен, по три не са разгледани. Протестирани са четири
оправдателни, като по една протестът е неуважен, а по три не е разгледан.
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За същия период съдът е прекратил и върнал на прокуратурата за
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения 8 дела /едно с
разпореждане и седем с определение/.
Бяха изискани всички дела, с внесени в съда обвинителни актове през
2009 г. На случаен принцип се извърши проверка на:
ПД 52/09г., наблюдаващ прокурор Билярска
ПД 80/09г., наблюдаващ прокурор Добрев
ПД 78/09г., наблюдаващ прокурор Александров
ПД 73/09г., наблюдаващ прокурор Попова
ПД 70/09г., наблюдаващ прокурор Тойчев
ПД 89/09г., наблюдаващ прокурор Попова
ПД 31/09г., наблюдаващ прокурор Александнров
ПД104/09, наблюдаващ прокурор Попова
ПД 65/09г., наблюдаващ прокурор Тойчев
Проверката по движението на посочените прокурорски дела бе
извършена, както по приложените към прокурорските дела актове, така и по
книгата на обвинителните актове.
Всички изброени обвинителни актове са били изготвени и делата
внесени в съда в едномесечния срок след приключване на разследването.
В Книгата на обвинителните актове са отбелязани всички необходими
обстоятелства, които съответстват на данните, проверени в самите
прокурорски дела.
Всички обвинителни актове отговарят на изискванията на НПК като
форма и съдържание. С изключителна прецизност, мотивираност и
пълнота на диспозитивите се отличават актовете на прокурор Попова и
Билярска. Начинът по който са изготвени тези актове показва познаване на
материално правните норми и стриктно спазване на процесуалните
изисквания.
Прокурорските дела са подредени хронологично, съдържат всички
призовки, съобщения, както и постановените съдебни актове в пълнота.
По част от проверените дела са постигнати споразумения в хода на
съдебното производство. В тези случаи са приложени протоколите от
съдебни заседания, в които са одобрени постигнатите споразумения. По
данни на районния прокурор практиката на различните състави в РС по
отношение на споразуменията в съдебното производство е различна. Някои
състави изискват писмени форма на споразумението, други директно вписва
съдържанието на споразумението в протокола от съдебно заседание.,
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където се поставят и подписите на страните /протокол от 29.10.09 г. по
НОХД 315/09 г., 5 състав на РС Елин Пелин, който по този начин е одобрил
споразумението между прокурора и защитника на подсъдимия/.
Извърши се проверка и на дела, внесени с обвинителен акт и върнати от
съда на прокуратурата.
Движението на тези дела е проследено по паркетната книга.
- ПД 69/08 г. / ДП 179/07 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин, пр.
пр. 350/07 г./, наблюдаващ прокурор Билярска. Производството е
водено срещу В. Ф., В. В., Й. Й., Д. Б., В. Д. и Д. Ч. за престъпление по
чл. 311, ал.1 от НК. Делото е получено е в РП на 09.05.08 г. с мнение за
съд. На 23.06.09 г. е изготвен и внесен обвинителен акт против
шестимата обвиняеми. Образувано е НОХД 267/08 г. на РС Елин
Пелин. Съдебни заседания са проведени на 04.09.08 г., на 29.10.08 г. ,
17.12.08 г. и 11.02.09 г. По време на с.з. на 11.02.09 г. съдът не е дал ход
на делото, като с определение на основание чл. 288, т.1 от НПК е
прекратил съдебното производство и е изпратил делото на
прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения.
Делото е получено на 10.03.09 г. в РП. На 10.05.09 г. същото отново е
внесено в РС Елин Пелин с нов обвинителен акт /ПД 44/09 г./.
Образувано е НОХД 189/09 г. Делото е насрочено за 22.07.09 г. , след
което е отложено пет пъти, като последното съдебно заседание е
насрочено за 18.06.10 г.;
- ПД 38/09 г. /ДП 254/08г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин, пр. пр.
790/08 г./, наблюдаващ прокурор Александров. Досъдебното
производство е водено срещу К. К. за престъпление по чл. 343, ал.1,
б.”а” от НК. На 12.03.09 г. е получено в РП с мнение за съд. На
23.04.09г. е изготвен и внесен в РС Елин Пелин обвинителен акт.
Образувано е НОХД 141/09 г., насрочено за 29.06.09 г., отложено за
23.09.09 г и 26.10.09 г. С определение от 26.10.09 г., на основание чл.
288, т.1 от НПК, е прекратено съдебното производство и делото е
върнато на прокуратурата. Делото е получено в РП на 26.11.09г. На
17.12.08г. е изготвен и внесен нов обвинителен акт /ПД 112/09 г./.
Образувано е НОХД 456/10 г. Съдебното заседание е насрочено за
24.02.10 г. и е отложено за 21.04.10 г.;
- ПД 75/09 г. /ДП 42/09 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин, пр. пр.
979/08 г./, наблюдаващ прокурор Попова. Досъдебното производство
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е водено срещу П. Е. и Р. Д. за престъпление по чл. 216, ал.1 и чл. 325,
ал.1 от НК. На 15.06.09 г. е получено в РП с мнение за съд. На 03.07.09
г. е изготвен обвинителен акт, който на същата дата е внесен в съда.
Образувано е НОХД 258/09 г. Насрочено е за 02.10.09 г., отложено за
18.11.09 г. С определение от 18.11.09 г. съдът е прекратил съдебното
производство и е върнал делото на прокуратурата за извършване на
допълнително разследване. Делото е получено в РП на 26.11.09 г.
Изпратено е в РУ на МВР на 01.12.09 г. за допълнително разследване.
На 21.12.09 г. делото е получено в РП с мнение за съд. На 23.12.09 г. е
изготвен обвинителен акт /ПД 119/09 г./, който на същата дата е внесен
в съда. Образувано е НОХД 466/09 г. Делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 25.02.09 г., отложено за 15.04.10 г.;
- ПД 47/08 г. /ДП 24/07 г. по писа на РУ на МВР Елин Пелин, пр. пр.
535/07 г./, наблюдаващ прокурор Добрев. Досъдебното производство
е водено срещу А. У. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т.7 от НК.
На 28.03.08 г. е получено в РП с мнение за съд. На 25.04.08г. е изготвен
обвинителен акт, който на същата дата е внесен в РС Елин Пелин.
Образувано е НОХД 174/08 г., насрочено за 27.06.08 г., отложено за
14.10.08 г. и 09.12.08 г. С определение от 09.12.08 г. съдът е прекратил
наказателното производство и е върнал делото на прокуратурата. На
13.01.09 г. делото е получено в РП. На 21.04.09 г. е изготвен и внесен в
РС Елин Пелин нов обвинителен акт / ПД 36/09 г./. В Книгата за
обвинителните актове е отбелязано, че от 02.02.10 г. има присъда по
образуваното НОХД 139/09 г. – наложено е наказание „лишаване от
свобода” за срок от три месеца ефективно.
- ПД 120/08 г. /ДП 171/08 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин, пр.
пр. 562/08 г./, наблюдаващ прокурор Тойчев. Досъдебното
производство е водено срещу В. Й. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3
от НК. Получено е в РП на 31.10.08 г. Изготвен е обвинителен акт на
24.11.08 г. и на същата дата е внесен в съда. Образувано е НОХД 469/08
г. Делото е насрочено за 28.01.09 г., отложено е за 09.03.09 г. С
определение от 09.03.09 г. съдът е прекратил наказателното
производство и е върнал делото на прокуратурата. Получено е в РП на
31.03.09 г. На 10.04.09 г. е изготвен и внесен в съда нов обвинителен
акт /ПД 32/09 г./. Образувано е НОХД 129/09 г. Делото е насрочено за
01.06.09 г., когато е произнесена присъда „лишаване от свобода” за
срок от една година и три месеца. На 15.06.09г. е изготвен протест от
наблюдаващия прокурор срещу присъдата. След изготвяне на мотивите
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към присъдата, прокурор Попова е изготвила допълнително писмено
изложение от 29.08.09 г. към протеста, с което се иска увеличаване на
размера на наложеното наказани. В Книгата е отбелязано, че СОС е
потвърдил присъдата на РС Елин Пелин.
Във всички проверени случаи на прекратени от съда и върнати на
прокуратурата наказателни производства се установяват своевременни
действия по отстраняване на допуснатите процесуални нарушения и
повторно внасяне обвинителен акт.
През 2009 г. са изготвени и внесени 11 постановления с предложение
по чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по реда на чл.78а от НК. Съдът е решил 8, като
всички са уважени.
На случаен принцип бяха проверени дела с внесени в съда
постановления с предложения по чл.375 от НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на
чл.78а от НК. Движението на делата се проследи по входящия дневник и
Книгата по чл. 78а от НК.:
- пр. пр. 386/09г. /ДП 133/09г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Попова. Производството е образувано срещу
В. Н. за престъпление по чл. 144, ал.3 от НК. Досъдебното
производство е постъпило на 26.11.09г. в РП с мнение за прекратяване
на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 08.12.09г.
наблюдаващият прокурор е привлякъл Н. в качеството на обвиняем,
извършил е разпит в това му качество, а на 09.12.09 г. е предявил
материалите от разследването. На същата дата делото е предявено и на
пострадалия. На 28.12.09 г. е изготвено постановление с предложение
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание, което на същата дата е внесено в съда. В
РС Елин Пелин е образувано НАХД 10/10 г. Съдебни заседания са
насрочени за 23.02.10 г. и 01.04.10 г.;
- пр. пр. 707/09 г. /ДП 234/09 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Александров. Производството е водено срещу
П. К. за престъпление по чл. 345, ал.1 от НК. Получено е в РП на
26.11.09 г. На 23.12.09 г. е изготвено постановления за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание,
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което на същата дата е внесено в съда. С решение от 28.01.10г. РС Елин
Пелин е наложил наказание „глоба” в размер на 500 лева;
- пр. пр. 620/09 г. /ДП 220/09г. на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Добрев. Производството е водено срещу А. А.
за престъпление по чл. 131, ал.1, т. 12 от НК. На 03.11.09 г. делото е
получено в РП с мнение за съд. На 09. 11. 09 г. е изготвено
постановления за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание. В РС е образувано НАХД 401/09 г., по
което РП е призована за 18.12.09г. и 15.02.10 г.;
- Пр. пр. 116/09 г. /бързо производство № 37/09 г./, наблюдаващ
прокурор Билярска. Производството е водено срещу Г. К. за
престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. На 23.02.09 г. делото е получено в
РП с мнение за съд. На 25.02.09г. е изготвено постановление за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание и е внесено в съда. На К. е наложено
наказание „глоба” в размер на 500 лева.
Движението на досъдебните производства, по които е изготвено
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание е в законоустановените срокове.
Постановленията за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание по приключилите досъдебни
производства се изготвят и внасят в съда в законоустановения срок.
Всички необходими обстоятелства са отразени в Книгата по чл. 78а.
По част от наблюдателните преписки са приложени обявления от съда, от
които е видно и какво е произнасянето на РС Елин Пелин по образуваните
НАХД. Прилагат се и копия от самите решения.
За 2009 г. са внесени в съда общо 64 споразумения за решаване на
делото в досъдебно производство. Всички са одобрени от съда.
На случаен принцип бяха проверени няколко досъдебни производства,
приключили със сключено споразумение. Движението им се проследи във
входящия дневник и в Книгата за споразуменията:
- пр. пр. 216/09 г. /ДП 89/09 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Попова. Досъдебното производство е водено
срещу М. С. и М. Г., за престъпление по чл. 197, т.3, вр. с чл. 195, ал.1,
т.4 от НК. На 11.08.09 г. досъдебното производство е получено в РП с
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мнение за предаване на обвиняемите на съд. С постановление от
21.08.09 г. са привлечени в качеството на обвиняеми С. и Г., разпитани
са в това качество, след което са им предявени материалите от
разследването. На същата дата е сключено споразумение между
прокуратурата и упълномощения адвокат на двамата обвиняеми.
Същото е внесено в съда на 21.08.09 г. и е одобрено на 28.08.09 г. На
двамата е наложено наказание „пробация”;
- пр. пр. 625/09 г. /бързо производство 203/09 г. по описа на РУ на
МВР Елин Пелин/, наблюдаващ прокурор Попова. Образувано е на
21.08.09 г. срещу Б. И. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На
31.08.09 г. делото е постъпило в РП с мнение за съд. На същата дата е
сключено споразумение между прокуратурата и защитника на
обвиняемия, което е одобрено от съда на 09.09.09 г. Наложени са две
наказание „пробация” и „лишаване от право да управлява МПС”;
- Пр. пр. 796/09г. /бързо производство № 268/09 г., наблюдаващ по
описа на РУ на МВР Елин Пелин/, наблюдаващ прокурор
Александров. Образувано е на 27.10.09 г. срещу Я. З. за престъпление
по чл. 343б, ал.1 от НК. На 06.11.09 г. делото е получено в РП с мнение
за съд. На 10.11.09 г. е сключено споразумение между защитника на
обвиняемия и наблюдаващия прокурор. На същата дата е внесено в
съда. Споразумението е одобрено от РС Елин Пелин на 18.11.09 г.
- пр. пр. 662/09 г. /ДП 256/09 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Александров. Образувано е на 14.10.09 г.
срещу И. М. и А. М за престъпление по чл. 131, ал.1, т.12 от НК. На
30.11.09 г. е получено в РП с мнение за съд. На 29.12.09 г. е сключено
споразумение между прокуратурата и защитника на двамата обвиняеми.
Споразумението е одобрено на 11.01.10 г. от РС Елин Пелин. Наложено
е наказание и на двамата обвиняеми „лишаване от свобода” за срок от
шест месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години;
- пр. пр. 742/09 г. /бързо производство 238/09 г. по описа на РУ на
МВР Елин Пелин/, наблюдаващ прокурор Добрев. Образувано е на
02.10.09 г. срещу М. Б. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На
09.10.09 г. делото е получено в РП с мнение за съд. На 12.10.09г. е
сключено споразумение между прокуратурата и защитника на
обвиняемия и на същата дата е внесено в съда. Одобрено е от РС Елин
Пелин на 21.10.09 г.
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- пр. пр. 642/09 г. /ДП 213/09 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Добрев. Образувано е на 31.08.09 г. срещу П.
Б. за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Досъдебното производство е
получено в РП на 06.11.09 г. На 12.11.09 г. е сключено споразумение
между прокуратурата и защитника на обвиняемия, което на същата дата
е внесено в съда. Споразумението е одобрено на 24.11.09 г. от РС Елин
Пелин. Наложеното наказание е „пробация”;
- пр. пр. 542/09 г. /ДП 188/09 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Билярска. Образувано е на 05.08.09 г. срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. В
хода на разследването е установен извършителят на престъплението А.
Я. На 05.10.09 г. делото е получено в РП с мнение за съд. На 02.11.09 г.
е сключено споразумение между наблюдаващия прокурор и защитника
на обвиняемия, което на същата дата е внесено в съда и е одобрено на
13.11.09 г. Наложено е наказание „лишаване от свобода” за срок от 4
месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 г.;
- пр. пр. 67/09 г. /ДП 95/09 г. по описа на РУ на МВР Елин Пелин/,
наблюдаващ прокурор Билярска. Образувано е на 20.05.09 г. срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл. 313, ал.1 от НК. В хода
на разследването е установен извършителя на престъплението – Т. И.
На 05.10.09 г. е получено в РП с мнение за съд. На 13.11.09 г. е
сключено споразумение между прокуратурата и защитника на
обвиняемия, което на същата дата е внесено в съда. Одобрено е на
23.11.09 г. от РС Елин Пелин. Наложено е наказание „глоба” в размер
на 300 лева.
Движението на досъдебните производства, приключили със сключено
споразумение е в законоустановените срокове.
Към всяка наблюдателна преписка е приложен протокол от съдебно
заседание, в което е одобрено споразумението.
Отразяването в Книгата е точно и пълно, като включително се
отбелязва и датата, на която е одобрено споразумението.
През 2009 г. прокурорите от РП Елин Пелин са участвали в 542 съдебни
заседания по наказателни дела.
2. Организация по изпълнение на наказанията.
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За тази дейност отговаря
административният ръководител на
прокуратурата. Съгласно предоставената справка през 2009 г. са приведени в
изпълнение 200 присъди, неприведени присъди в срок няма. По две присъди
е отложено изпълнението на наказанието.
На случаен принцип бяха проверени присъдни преписки, като
изпълнението на наказанието се проследи по Книгата за изпълнение на
присъдите и азбучника към нея:
Присъдна преписка 237/09 г. /ПД 86/09 г./. Осъденото лице е Б. Л. Б.,
осъден на 04.09.09 г. с протоколно определение по НОХД 303/09 г., влязло в
сила на същата дата. Присъдата е 2 г. лишаване от свобода при „строг” режим
на изтърпяване. Писмото за уведомяване е изведено от РС на 17.09.09 г.,
заведено в РП на 30.09.09г. На 05.10.09г. прокурор Билярска е изпратила
писмо за изпълнение до ГД „Охрана”. На 09.03.10 г. Затворът Враца
уведомява прокуратурата, че изтърпяването е започнало на 25.02.09г. На
същата дата прокуратурата е уведомила съда.
Присъдна преписка 242/09 г. /ПД 87/09 г./. Осъденият е И. Г. И.
Сключено е споразумение, одобрено на 08.09.09 г. по НОХД 308/09г., влязло
в сила на същата дата. Не е ясно от присъдната преписка на коя дата съдът е
уведомил прокуратурата. Установи се, че със същата присъда е осъден и А.
Й., за което е образувана присъдна преписка 241/09 г., както и Т. А., за
което е образувана присъдна преписка 240/09 г. Съпроводителното писмо на
РС е изведено на 28.09.09 г. и е заведено в РП на 30.09.09 г., като самото
съпроводително писмо е приложено към присъдна преписка 240/09 г. В
Книгата е записано, че това е станало на 30.09.09 г. и на същата дата
определението е изпратено на Началника на пробационната служба за
изпълнение, тъй като наложеното наказание е „пробация”. Следвало е
съпроводителното писмо на съда да бъде приложено и по трите присъдни
преписки.
Присъдна преписка 291/09 г. /ПД 111/07 г./. Осъденият е В. Б. Д. на
три години лишаване от свобода с присъда № 35/09.04.09г. по НОХД 367/07
г., влязла в сила на 16.11.09 г. Изпратена е от РС на РП на 26.11.09 г. На
писмото няма изходящ печат от РС, има само входящ печат на РП. На
27.11.09 г. е изискано актуално свидетелство за съдимост, получено на
02.12.09г. На същата дата присъдата е изпратена на РП София за изпълнение
по делегация. На 10.02.10 г. РП София е уведомила РП Елин Пелин, че
присъдата е приведена в изпълнение. РП на същата дата е уведомила РС Елин
Пелин.
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Присъдна преписка 297/09 г. /ПД 63/09 г./. Осъденото лице е Я. Р. Л. с
присъда № 90/20.10.09 г. по НОХД 223/09 г., влязла в сила на 05.11.09 г.
Присъдата е изпратена на 07.12.09 г. в РП. На 09.12.09 г. е внесено искане от
РП Елин Пелин на основание чл. 39, ал.1 от НПК за определяне на общо
наказание. На 26.01.10 г. присъдата е изпратена за изпълнение по делегация
на РП София. С определение от 02.03.10 г. на РС Елин Пелин е наложено
общо наказание по НОХД 223/09 г. и по НОХД 72/09г. - единадесет месеца
лишаване от свобода. Това определение е влязло в сила на 18.03.10 г. и е
изпратено в РП на 24.03.10 г. На 29.03.10г. РП Елин Пелин е уведомила РС
София.
Действията на прокурора по изпълнение на наказанията след
уведомяване от съда във всички случаи по присъдната книга са в деня на
постъпване на информацията или до два-три дни, но почти във всички
случаи съдът изпраща влезлите в сила присъда или определения за
изпълнение с голяма забава, в много случаи повече от един месец. При
проверката на книгата се установи тенденция на намаляване на този срок в
края на 2009г., но въпреки това продължава бавното администриране на
тези преписки в съда.
3. Гражданско - съдебен надзор.
През 2009 г. гражданско-съдебният надзор в
РП Елин Пелин се
изразява в участие на прокурори в 20 граждански дела на РС Елин Пелин.
Няма предявени граждански искове от прокурор, както и обжалвани
съдебни решения от прокурора.
Въз основа на
извършената проверка се налагат следните
констатации и препоръки:
КОНСТАТАЦИИ:
1. Водените книги, регистри, азбучници и дневници отговарят на
изискванията на ПОДАПРБ и съдържат всички необходими данни.
Констатира се, че няма издавани заповеди на административния
ръководител за създаване на комисия, която да извърши проверка на
наличните веществени доказателства, както и унищожаване на същите.
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2. Образуването, движението и приключването на преписките,
приключили с постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство се извършва в установените срокове.
Допускат се случаи, при които липсва разпореждане на прокурора за
уведомяване на жалбоподателя и на лицата, срещу които се води
преписката.
Администрирането на преписките във връзка с постъпилите жалби
срещу постановления за отказ от образуване на досъдебно производство се
извършва своевременно.
3. Образуването и движението на проверените наблюдавани, спрени и
прекратени досъдебни производства е в законоустановените срокове.
Постановленията се изпращат до адресатите с обратна разписка.
Както при преписките, така и тук са установени случаи, при които
постановленията са изпратени до адресатите значително по-късно след
датата на изготвянето им.
В случай на постъпили жалби срещу постановления за прекратяване
на наказателно производство, делата се администрират своевременно.
4. По проверените дела, по които са изготвени и внесени в съда
обвинителни актове, постановления за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК и
споразумения по реда на чл.381 от НПК, наблюдаващите прокурори са се
произнасяли в едномесечния срок след приключване на разследването.
Във всички проверени случаи на прекратени от съда и върнати на
прокуратурата наказателни производства се установяват своевременни
действия по отстраняване на допуснатите процесуални нарушения и
повторно внасяне обвинителен акт.
Действията на прокурора по изпълнение на наказанията след
уведомяване от съда във всички случаи по присъдната книга са в деня на
постъпване на информацията или до два-три дни, но почти във всички
случаи съдът изпраща влезлите в сила присъда или определения за
изпълнение с голяма забава, в много случаи повече от един месец. При
проверката на книгата се установи тенденция на намаляване на този срок в
края на 2009г., но въпреки това продължава бавното администриране на
тези преписки в съда.
ПРЕПОРЪКИ:
26

1. Административният ръководител да създаде необходимата
организация във връзка със съхраняването и унищожаването на
веществените доказателства, която да е в съответствие с чл. 95-107 от
Правилника за организацията и дейността на администрацията на
прокуратурата на РБългария.
2. Необходимо е всички прокурори в РП Елин Пелин да спазват
Указание И-281/08.12.06 г. на главния прокурор на Република България за
дейността на прокуратурата по възлагането, извършването и
приключването на предварителни проверки, като препис от
постановленията за отказ от образуване на досъдебно производства да
се изпращат и на лицата срещу които е била извършвана проверката.
3. Административният ръководител да създаде необходимата
организация за контрол на съдебните служители, които следва да
изпращат прокурорските актове, непосредствено след деловодното им
извеждане.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
РП Елин Пелин за изпълнение препоръките от негова компетентност.
Административният ръководител да запознае прокурорите и
служебните служители от РП – Елин Пелин с резултатите от извършената
планова проверка.
На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна прокуратура Елин пелин 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.
Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет.
Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република
България.
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Копие от Акта да се изпрати на Административния ръководител на
Окръжна прокуратура – София.
Копие от Акта да се изпрати на Административния ръководител на
Апелативна прокуратура – София.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АКТА:
1.
ИВСС;

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

2. Справка №1 по организацията на административната дейност;
3. Справка №2 по организацията на образуването и движението на
преписките на РП –Елин Пелин;
4. Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните производства на РП – Елин Пелин;
5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;
ИЗГОТВИЛ АКТА:
ИНСПЕКТОР:
/АНИТА МИХАЙЛОВА/
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