
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 – ПИРДОП

извършена за периода от 12.04.10 г.  до 16.04.10 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2010г.  и Заповед № 55/09.04.2010 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно  Заповед № 55/09.04.2010 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 Пирдоп, изискване и
предоставяне  от  РП  Пирдоп  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 – Пирдоп е предвидено по щат да се осъществява от
шест  прокурори.  През  отчетния  период  са  работили  четирима  прокурори.
Прокурор Панчева от 01.04.07 г.  е  командирована в СОП. От 11.06.09 г.  е
встъпил в длъжност мл. прокурор Ингилизов, който е приключил обучението
си в НИП на 08.01.2010г. Незаети  щатни бройки няма. 
          Прокурорите се подпомагат от общо 5 съдебни служители. 

През  проверявания  период  административен  ръководител  на  РП
Пирдоп  е  била  прокурор  Бикова.  Към  момента  на  проверката  И.Ф.
административен ръководител е прокурор Александров.

РП – Пирдоп е настанена в сградата на Съдебната палата. Условията за
работа са добри.

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

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  22 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, 4 се
водят по указание на ВКП и 3 се водят по собствена преценка. 

Всички книги, регистри и дневници се водят на хартиен носител. На
електронен носител се води регистър за обученията на магистратите. 

Воденето  на  книгите,  регистрите,  азбучниците  и  дневниците  се
провери в рамките на проверката по движението на конкретни преписки и
дела. 

Установи  се,  че  книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят
правилно, включва се пълна и точна информация, отразяваща движението
на преписките и делата.
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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  №  ЛС-
6310/02.10.07  г.  на  заместник-главния  прокурор.  Със  Заповеди  №
30/12.10.07г. и № 31/15.10.07 г., районният прокурор разпорежда преписките
и  делата  в  РП  Пирдоп  да  се  разпределят  чрез  програмния  продукт.
Определени са и съдебни служители, които да работят, поддържат, обновяват
и архивират разпределението в програмата.  Определена е една обща група
преписки,  която  се  разпределя  от  програмния  продукт  между  четиримата
прокурори  при  100  %  натовареност  за  всеки  от  тях.  Със  заповед  №
1/05.01.09г.  /действаща към момента  на  проверката/  са  определени четири
групи преписки и  дела,  които също се  разпределя  от  програмния продукт
между четиримата прокурори при 100 % натовареност за всеки от тях.  

Изискани  бяха  копия  от  всички  заповеди,  които  касаят  случайното
разпределение. Установи се, че изключването от случайното разпределение се
извършва  чрез  издаването  на  индивидуални  заповеди  в  случаите,  в  които
прокурорите  ползват  годишен  отпуск,  болничен  отпуск  или  участие  в
различни  мероприятия  /например:  Заповед  №  10/27.03.09  г.,  с  която  е
разпоредено прокурор Иванов да бъде изключен от групите на програмата за
случайно разпределение  за  периода 30.03.09 г.  до 08.05.09 г.  във връзка  с
ползването на платен годишен отпуск;  Заповед № 25/08.05.09 г.  с  която е
разпоредено  прокурор  Александров  да  бъде  изключен  от  групите  на
програмата за случайно разпределение за периода 11.05.09г. до 13.05.09 г. във
връзка с участие в семинар/.  При краткотрайно отсъствие, изразяващо се в
отпуск по болест за три дни или участие в обучение, семинар, конференция за
един  или  два  дни,  се  издават  съответни  индивидуални  заповеди  и  те  са
основание за изключване от случайния принцип.

Не  се  изключват  от  случайното  разпределени  преписки,  които  са
поети при дежурство, за разлика от практиката в други прокуратури на
територията на София-окръг.

Извършена  беше  проверка  на  спазване  на  принципа  за  случайно
разпределение  при  проверката  на  организацията  на  образуването  и
движението на преписките. 

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  Пирдоп  се  осъществява,  съгласно  Указанията  на
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главния прокурор на РБългария, като се изготвят тримесечни, шестмесечни,
деветмесечни и годишни статистически таблици. 

Аналитичната  дейност на  прокуратурата,  съгласно  предоставената
справка  №  1,  се  изразява  в  изготвянето  на  шестмесечни  и  годишни
аналитични доклади за  дейността  на  прокуратурата,  които се  обсъждат  на
общи събрания в РП Пирдоп и ОП София. Изготвят се и аналитични доклади
във връзка с върнатите  дела от съда на прокуратурата, съгласно Заповед №
ЛС-239/09г. на главния прокурор.

2. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени доказателства, които се приемат в РП Пирдоп се отразяват
в Книга за веществените доказателства. В съда веществените доказателства се
внасят срещу дата и подпис на служителя, който ги е получил. Веществените
доказателства  се  съхраняват  в  архива  на  прокуратурата.  Връщането  на
веществени доказателства става срещу приемо-предавателен протокол, като
копие от него се прилага към делото. Съгласно разпоредбите на чл. 105 от
ПОДАПРБ, със заповед № 8/04.03.10г. на административния ръководител е
създадена комисия, която да извърши проверка на наличието, съхранението и
връщането  на  веществените  доказателства.  В  изпълнение  на  заповедта  е
извършена проверка и е съставен протокол от 11.03.10г., който е приложен
към Книгата за веществени доказателства. Преди издаването на тази заповед
периодични  проверки  на  веществените  доказателства  са  извършвани  от
административния ръководител,  за  което са съставяни протоколи, които са
отразени в самата Книга за веществени доказателства.  

4.  Заповеди и разпореждания на административния ръководител.
Извършени проверки от и на РП Пирдоп.

Съгласно предоставената справка № 1 административният ръководител
на РП Пирдоп е издал през 2009г. 37 заповеди по организацията на дейността
на  прокуратурата,  от  които  8  по  указание  на  главния  прокурор  и  29  по
собствена  преценка.  Извърши  се  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. Към момента на проверката издадените заповеди се връчват на
лицата срещу подпис, като тази практика следва да се утвърди. 
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През 2009 г. са извършени 21 планови проверки по надзора за законност
и защита на обществения интерес.

На РП Пирдоп 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  Пирдоп  в  ревизионния
доклад са положителни.

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

По  време  на  проверявания  период  е  осигурено  участие  в  различни
форми на обучение, както на прокурорите, така и на съдебните служители. 

Общата  констатация  за  администрирането  на  прокуратурата  е
много добра. Отговорностите и задълженията на съдебните служители са
разпределени пропорционално и съгласно изискванията на ПОДАПРБ.

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  640.  През този период прокурорите са решили общо  596  преписки,
както  следва:  по  373 е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство, 44 са изпратени по компетентност на други органи и по 233 са
образувани  досъдебни  производства.  От  наблюдаваните  преписки  през
периода са останали 44 нерешени към края на 2009 г.

От  общо  обжалвани  28 постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 4, а са потвърдени 24.

1.  Бяха  изискани  постановените  откази  от  образуване  на  досъдебно
производство за периода  от 26.02.09г. до 30.06.09г. Установи се, че общият
им  брой  за  този  период  е  77.  Преписките  се  архивират,  подредени  по
хронологичен ред, съобразно датата на постановения прокурорски акт. Бяха
проверени образуването и движението на следните преписки:

- пр. пр. 243/09 г., наблюдаващ прокурор Александров. Образувана е
на  13.03.09  г.  по  жалба  на  В.  Д.  На  същата  дата  е  изпратена  за
предварителна  проверка  в  РПУ  Пирдоп.  Определен  е  срок  за
проверката  един  ден.  Върната  е  в  РП на  16.03.09  г.  На  17.03.09г.  е
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постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Копие от
постановлението е разпоредено да се изпрати на жалбоподателката. 

- пр.  пр.  231/09  г.,  наблюдаващ прокурор Иванов. Образувана  е  на
12.03.09 г. Разпределена е на същата дата. Възложена е предварителна
проверка на РПУ на 13.03.09 г., като е определен 10-дневен срок. На
23.03.09 г. преписката е върната в РП и на същата дата е разпределена
на  наблюдаващия  прокурор  и  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство. Копие от постановлението е разпоредено да се
изпрати на жалбоподателя. 

- пр. пр. 105/09 г., прокурор Минчев.  Образувана е на 03.02.09 г. На
същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. На 04.02.09 г. е
възложена с постановление проверка на основание чл. 145, ал.1, т.3 от
ЗСВ. Даден е срок за проверката 20 дни. Преписката е върната в РП на
25.02.09 г. На 05.03.09 г. е възложена допълнителна проверка със срок
10  дни,  която  е  приключила  в  определения  срок.  На  19.03.09  г.
преписката  е  върната  в  РП.  На  20.03.09г.  е  постановен  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство.  Копие  от  постановлението  е
разпоредено да се изпрати на жалбоподателката. 

Проследи се отразяването на движението на преписките във входящия
дневник, редът и начинът на изпращане на постановленията  и случайното
разпределение на преписките: 

И  трите  преписки  са  били  включени  в  случайното  разпределение,
което  е  отразено  в  архивираните  протоколи  за  съответния  ден
/протоколите  от  случайното  разпределение  от  всеки  работен  ден  се
съхраняват в папка, подредени по хронологичен ред/.
         Движението на преписките  е отразено в цялост във входящия дневник,
проследените дати по преписката съвпадат с отразените дати в дневника. 
         В куриерския дневник се отбелязва № на преписката, датата на която
е доставена в пощенския клон, поставя се и печат от съответния пощенски
клон,  като  всички  постановления  за  отказ  се  изпращат  с  обикновена
поща: /постановлението от 23.03.09г. по пр.преписка 231/09г. е изпратено
на  24.03.09г.;  постановлението  от  17.03.09г.  по  пр.преписка  243/09г.  е
изпратено  на  17.03.09г;  постановлението  от  20.03.09г.  по  пр.преписка
105/09г. е изпратено на 24.03.09г. 

6



2.  Беше извършена  проверка  и  на  преписки,  приключили с  отказ  от
образуване на досъдебно производство, проверени по реда на инстанционния
контрол.

- пр.  пр.  68/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Минчев. Образувана  е  на
21.01.09 г.  по повод молба от И. Г. срещу Н. Р.  С постановление от
22.01.09 г.  е  възложено на РПУ Пирдоп да се извърши проверка със
срок 30 дни. На 10.03.09 г. в РП е постъпило искане за продължаване
срока на проверката.  Същият е  продължен с  10 дни от прокурор М.
Преписката е получена в РП на 26.03.09 г.  На 21.04.09г.  е изготвено
искане  от  наблюдаващия  прокурор  за  продължаване  срока  на
проверката с 20 дни. Същото е уважено с резолюция от 29.04.09г. на
районния прокурор. На 29.04.09 г. преписката е изпратена с писмо до
РУ на МВР Пирдоп за извършване на допълнителна проверка със срок
20  дни  /във  входящия  дневник  е  отбелязана  дата  08.05.09г.  на
изпращане  в  РПУ/. Преписката  е  получена  в  РПУ на  11.05.09  г.  На
28.05.09г. преписката е получена в РП. С постановление от 26.06.09г. е
постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.
Постановено е препис от постановлението да се изпрати само на Г. На
08.07.09  г.  това  постановление  е  изпратено  с  обикновена  поща.  На
27.08.09 г. преписката е изискана от ОП София по повод постъпила там
на  21.08.09  г.  жалба  от  Г.  срещу  постановлението  на  РП  Пирдоп.
Преписката  е  изпратена  в  СОП  на  28.08.09г.  С  постановление  от
08.09.09 г.  на  СОП постановлението на  РП Пирдоп е  потвърдено.  С
писмо от 21.10.09 г. преписката отново е изискана от СОП. Изпратена е
на 22.10.09 г. с писмо /във входящия дневник е отразена дата 26.10.09
г./.  С постановление от 27.11.09 г.  на АП София постановлението на
СОП  и  РП  Пирдоп  са  потвърдени.  Преписката  е  получена  в  РП на
18.12.09 г. 

- пр. пр. 311/09 г., наблюдаващ прокурор Александров. Образувана е
на 30.03.09 г. по повод заявление от С. С. С постановление от 02.04.09
г.  е възложено на РПУ Пирдоп извършване на проверка със срок 30
дни. Преписката е получена в РП на 18.05.09 г. С писмо от 25.05.09 г.
преписката е изпратена в РПУ Пирдоп за извършване на предварителна
проверка със срок 10 дни. На 09.06.09 г. е получена в РП с извършена
проверка.  С  постановление  от  30.06.09  г.  е  постановен  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство  /във  входящия  дневник  е
отбелязана дата 02.07.09 г./. На 20.07.09г. е заведена жалба от С. С.
срещу постановлението на РП. Преписката ведно с жалбата е изпратена
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по компетентност на СОП на 21.07.09 г. С постановление от 28.07.09 г.
на СОП постановлението на РП Пирдоп е потвърдено.  Преписката  е
получена в  РП на 06.08.09 г.  С получено на  19.08.09 г.  в  РП писмо
преписката  е  изискана  от  СОП,  където  е  изпратена  на  същата  дата.
Получена е в РП на 06.09.09 г. , ведно с препис от постановление на АП
София, с което постановленията на СОП и РП Етрополе са потвърдени.
С получено на 16.09.09 г. писмо преписката отново е изискана от СОП
по повод жалба срещу постановлението на АП София. Изпратена е с
писмо  от  16.10.09  г.  /във  входящия  дневник  е  отбелязана  дата
19.10.09г./. На 25.11.09 г. в РП е получен препис от постановление на
ВКП,  с  което  постановлението  на  АП  –  София  е  потвърдено.
Преписката е получена в РП на 08.12.09г. с писмо от СОП.

- пр.  пр.  565/09 г.,  наблюдаващ прокурор Минчев. Образувана е  на
03.06.09 г. по повод изпратена от РПУ Пирдоп преписка, заведена там
по жалба от М. А. и С. П. срещу Т. Д. С постановление от 25.06.09 г. /с
дата  на  деловодна  обработка  25.06.09г./ е  постановен  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство  /във  входящия  дневник  е
отбелязана дата 30.06.09г./. 

Установени  са  и  други  случаи на  наблюдавани  от прокурор  Минчев
преписки,  при  които  се  констатира  разминаване  между  вписаната  във
входящия  дневник  дата  на  деловодна  обработка  на  постановленията  за
отказ  от  образуване  на  досъдебни  производства  и  поставените  на
постановлението  дата  на  изготвяне  и  дата  на  деловодна  обработка.
Отбелязаната  дата  на  деловодна  обработка  се  поставя  от  прокурора,
изготвил  постановлението  и  съвпада  с  датата  на  неговото  изготвяне
/например: пр. пр.165/09 г., пр. пр. 364/09 г., пр. пр. 400/09 г., пр. пр. 289/09 г./.

Тази  практика  следва  да  се  преустанови,  като  датата  на
деловодната  обработка  в  горния  ляв  ъгъл  на  постановленията  да  се
вписва  от  съдебните  служители  непосредствено  след  предаването  на
преписките  от  наблюдаващите  прокурори  в  деловодството  на
прокуратурата,  в  съответствие  с  чл.36  от  Инструкцията  за
деловодната  дейност  и  документооборота  в  прокуратурата  на
Република България.

- пр. пр. 1077/08 г.,  наблюдаващ прокурор Бикова. Образувана е  на
19.11.08 г. по повод изпратена от СОП по компетентност жалба от Г. А.
С  постановление  от  21.11.08  г.  е  възложено  на  РПУ  Пирдоп
извършването на проверка със срок 30 дни. Преписката е получена в РП
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на 08.12.08 г. С постановление от същата дата, /вписано в Дневника с
дата  09.12.08  г./  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство. Във входящия дневник е отбелязано, че на 24.03.09 г. от
СОП с № 2815/08г. е изпратена по компетентност жалба на А. Същата
не  се  намери  по  преписката,  както  и  придружителното  писмо  от
СОП, с което е изпратена. Полученото от прокурор Бикова обяснение
е,  че  същата  е  изпратена  по компетентност  до  Кмета  на  с.  Антон в
оригинал. Към преписката е приложено копие от писмото до Кмета на
Общината с дата 01.04.09 г. С писмо от 24.03.09г. е изпратен на СОП
препис от постановлението за образуване на досъдебно производство.
На  24.04.09г.  е  получен  отговор  от  Кмета  на  Община  Антон.  В
преписката се съдържа и писмо от СОП, заведено на 11.06.09г. /същото
не е отразено във входящия дневник, но при проверка се установи, че е
отразено в УИС/, с което е изпратена по компетентност друга жалба от
Г. А. В писмото е указано да се извърши проверка, относно изнесеното
в  жалбата  и  да  се  уведоми  за  резултата  от  проверката  СОП  и
жалбоподателя. С писмо от 22.06.09 г. до Г. А. същият е уведомен, че
във  връзка  с  последната  му  жалба  вече  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство по пр. пр. 37/09 г. по описа на
РП Пирдоп. Препис от постановлението по пр.пр. 37/09 г. е изпратен и
на СОП.

3.  Извършена  беше  проверка  на  образуването  и  движението  на
преписките на специален надзор. Установи се, че през 2009г. са образувани и
наблюдавани  26  преписки  изпратени  от  СОП,  заедно  с  материали  от
Държавен  фонд  „Земеделие”.  Предмет  на  всички  преписки  са  подадени
заявления от различни земеделски стопани за финансиране със средства от
европейския  съюз.  Във  всички случаи финансиране не  е  реализирано,  тъй
като е констатирано, че не е спазена процедурата от заявителите. Движението
на тези  преписки,  както  беше установено и  в  РП Етрополе,  обикновено  е
свързано  с  изпращане  по  компетентност  на  преписките  в  СГП,  с  оглед
проверка  за  данни  за  извършено  престъпление  по  чл.  248а,  ал.2  от  НК.
Последвали са откази на СГП да образуват наказателно производство по този
текст,  или  спорове  за  подсъдност,  след  което  са  извършени  проверки  от
решаващата прокуратура, с оглед данни за извършени престъпления по чл.
308, чл. 313 или чл. 309 и др. от НК. 

Приключилите преписки в РП Пирдоп на специален надзор за 2009г. са
шест,  като  по  всички  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.
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ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Пирдоп,  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 762,  от които 34  бързи производства. През 2009 г.  са образувани  354
досъдебни производства и са наблюдавани още 374  досъдебни производства,
които са били образувани през предходни години.

 
Броят на решените от прокурор през 2009 г. досъдебни производства е

584, а на бързите - 33. В края на годината за произнасяне при прокурор са се
намирали 13 досъдебни производства.

Беше  извършена  проверка  на  всички  наблюдавани  досъдебни
производства  по  прокурори към момента  на  проверката.  Проверката  беше
извършена и по Дневника за образуваните досъдебни производства.

В  прокуратурата  е  въведена  специална  бланка  по  инициатива  на
прокурорите,  която  е  приложена  към  наблюдателните  производства  и
съдържа  данни  за  сроковете.  Същата  бланка  се  прилага  към  досъдебното
производство, за да подпомогне разследващите полицаи при планирането на
действия  по  разследването  и  да  ги  дисциплинира  при  спазването  на
процесуалните срокове. 

Прокурор Бикова -към момента на проверката наблюдава 15 досъдебни
производства. От тях 13 са образувани през 2010 г., като едно от тях е спряно
и  възобновено  през  месец  март  2010  г.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  се  движат  в  законоустановените  срокове. По  три  от
досъдебните производства е поискано продължаване на срока за разследване
от СОП и е получено разрешение преди изтичане на законния двумесечен
срок.

Прокурор  Александров -  към  момента  на  проверката  наблюдава  22
досъдебни  производства.  По  шест  досъдебни  производства  наказателното
производство е  възобновено,  а  по две от тях е  поискано продължаване на
срока,  като  едното  искане  е   до  СОП,  а  другото  до  ВКП.  Получени  са
съответните разрешения преди изтичането на предходния срок. Само по едно
ДП - 36/09 г.  към момента на проверката е изтекъл двумесечния срок на
24.03.09 г. Няма  данни да  е  изискано  делото  или да  са  предприети други
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действия  от  наблюдаващия  прокурор  за  осъществяване  на  функцията  по
ръководство и надзор.  По някои от възобновените досъдебни производства
липсва  към  наблюдателното  производство  докладна  записка  или
предложение,  които  да  отразяват,  че  съответното  обвиняемо  лице  или
свидетел  по  делото  е  вече  с  установен  адрес  и  местоживеене  и  тези
обстоятелства съответно да дадат основания на наблюдаващия прокурор
да възобнови наказателното производство.

Прокурор Иванов - към момента на проверката наблюдава 12 досъдебни
производства. От тях шест образувани през м. март и м. април 2010 г., които
се  движат  в  законоустановения  срок,  две  възобновени  досъдебни
производства  през  м.  март  2010г.  По  пр.  пр.  738/07г.,  възобновена  на
29.03.10г. е отразено в постановлението за възобновяване, че на същата дата е
постъпила  докладна  записка,  която  не  е  приложена  към  наблюдателното
производство.  Останалите  четири  досъдебни  производства  се  разследват  в
рамките  на  допълнително  разрешен  срок  за  разследване,  като  по  две  е
разрешен допълнителен срок от СОП, а по други две от ВКП. Исканията за
продължаване на срока са направени своевременно. В момента на проверката
ни  бяха  предоставени  още  12  досъдебни  производства,  наблюдавани  от
прокурор Иванов.

Извършена беше проверка на движението на досъдебни производства,
които  са  били  с  изтекъл  срок  на  разследване  към  2007г.  и  по  които  е
изпратено  общо  напомнително  писмо  от  наблюдаващия  прокурор.  От
извършената  справка  по  книгите  и  регистрите  на  прокуратурата  се
установи, че след изискването на пет дознания с изтекъл срок на 09.05.07г.
разследването  е  приключило  и  прокурорът  е  постановил  съответните
прокурорски актове за спиране или  прекратяване своевременно.

Прокурор  Ингилизов -  към  момента  наблюдава  15  новообразувани
досъдебни  производства  през  м.март  и  април  2010г.,  които  се  движат  в
двумесечния законоустановен срок.

Прокурор  Минчев -  към  момента  наблюдава  23  досъдебни
производства.  От  тях  новообразувани  през  2010г.  са  12  досъдебни
производства,  от които по две е изтекъл двумесечния срок на разследване
към момента на проверката,  не е искано продължаване на срока и не са
предприети действия от наблюдаващия прокурор  за  изискване  на делото
/пр.пр. 79/10 г.- образувано е досъдебно производство на 17.01.10 г. и пр.пр.
73/10 г.- образувано е досъдебно производство на 17.01.10 г./. 
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Възобновени  са  11  досъдебни  производства.  Четири  се  разследват  в
допълнително разрешен срок за  разследване  от  СОП.   По наблюдаваните
досъдебни  производства,  които  са  възобновени  с  постановления  на
прокурора през м. февруари и през м. март 2010г. има само четири / пр. пр.
1020/08 г., пр. пр. 1127/09 г., пр. пр. 1117/08 г. и пр. пр. 1277/09 г./, по които
са приложени докладна записки или предложения от разследващия полицай.
В останалите случаи в постановленията за възобновяване е отбелязано, че
са  постъпили  докладни  записки  или  предложения,  но  такива  към
наблюдателното производство не са приложени. 

Останалите четири досъдебни производства, по които има продължен
срок  за  разследване  се  движат  в  срока,  исканията  са  направени
своевременно.  

Установи се,  че  при възобновяването на досъдебните производства
докладната записка или предложението, в които се съдържат обективните
данни  за  отпадане  основанието  за  спиране  се  прилагат  към  самото
досъдебно производство, в  случаите при които са изпратени само в един
екземпляр.  В  случаите,  при  които  са  предоставени  два  екземпляра  от
съответния полицай или разследващ полицай, единият екземпляр се прилага
и към наблюдателното производство.

Препоръчително  е  препис  /копие/  от  докладната  записка,
съдържаща  данните,  даващи  основание  за  възобновяване  на
наказателното  производство  да  се  прилага  и  към  наблюдателното
производство. 

2. Проверка на образуването и движението на спрените досъдебни
производства

През 2009 г. са  спрени общо  183  наказателни производства, от които
171 срещу неизвестен извършител и 12 срещу известен извършител.

Възобновени са 52 наказателни производства през 2009 г., от които 29
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  23 спрени  срещу  известен
извършител. 

Бяха проверени на случаен принцип досъдебни производства,  водени
срещу известен извършител, по които наказателното производство е спряно:

- ДП 244/03 г. по описа на РПУ Пирдоп /пр. пр. 4899/02 г./. Образувано
е с постановление на  прокурор Бикова от 29.05.03 г. срещу М. И. за
престъпление по чл. 206 от НК. Срок за разследване не е определен.
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Разследването  е  приключило  със  заключително  постановление  от
07.11.03 г. с мнение за спиране на наказателното производство, тъй като
е  установено,  че  М.  И.  е  напуснал  страната.  С  постановление  от
13.11.03  г.  наказателното  производство  е  спряно.  Липсват  данни
Иванов да е обявен за ОДИ. С писма от 18.02.08г., 16.05.08 г., 30.01.09
г., 02.10.09 г. прокурор Бикова е изискала информация от РПУ Пирдоп
за  извършените  оперативно-  издирвателни  мероприятия,  с  оглед
установяване местонахождението на И. С получено на 31.03.10 г. в РП
писмо,  РПУ Пирдоп уведомява,  че  И.  все  още не  е  издирен  и  няма
данни да е влизал в страната.

- ДП 514/03 г. на РПУ Пирдоп /пр. пр. 1071/03 г./. Образувано е срещу
Н.  Ш.  за  престъпление  по  чл.  209,  ал.1  от  НК с   постановление  от
06.01.04  г.  на  прокурор  Александров. Срок  за  разследване  не  е
определен. На 29.06.04 г. делото е получено в РП с мнение за спиране.
С постановление от 15.07.04 г. на прокурор Александров наказателното
производство  е  спряно,  тъй  като  е  установено,  че  Ш.  е  напуснала
страната.  С писма от 06.03.08 г.,  01.07.09 г.,  12.03.10 г.  на прокурор
Иванов  е  изискана  информация  дали  местонахождението  на  Ш.  е
установено и какви издирвателни мероприятия са проведени. Видно от
получени  докладни  записки,  в  отговор  на  изпратените  писма,  Ш.  е
напускала територията на страната на 02.05.08 г., 04.09.08 г., 28.01.09 г.
21.05.09  г.  За  последно  е  установено,  че  е  напуснала  страната  на
30.10.09 г. 

- ДП  97/02  г. /пр.  пр.  464/02  г./ Образувано  е  с  постановление  на
прокурор  Александров от  10.06.02  г.  срещу  П.  П.  и  Е.  Д.  за
престъпление  по  чл.  210  от  НК.  Разследването  е  приключило  със
заключително  постановление  от  21.08.02  г.  с  мнение  за  спиране  на
наказателното  производство,  тъй  като  е  установено,  че  и  двете  са
напуснали страната, съответно на 15.09.01г. и 27.10.01г. Наказателното
производство  е  спряно  с  постановление  от  12.09.02  г.  на  прокурор
Александров. С  писмо от  28.02.07 г.  РП е  изискала информация то
РПУ  Пирдоп  дали  лицата  са  се  завърнали  в  страната.  В  отговор  е
получена докладна записка от 15.03.07 г., видно от която същите не са
се връщали в страната. На 02.10.07 г. отново е изискана информация от
РПУ. На 10.10.07 г. в РП е получена исканата справка, видно от която
Павлова е влязла на територията на страната на 11.09.07г. и е напуснала
отново  на  14.09.07г.  С  това  писмо  не  е  искана  информация  за
местонахождението  на  Д.  На  02.10.09г.  отново  е  поискана  от  РПУ
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Пирдоп  информация  за  установяване  местонахождението  само  на
Павлова.  Видно  от  получената  на  13.10.09г.  справка  П.  е  напуснала
страната по посока Гърция на 10.09.08 г. и няма данни да се е връщала.
За последно на 12.03.10 г. е поискана информация от РПУ Пирдоп за
установяване местонахождението на П. Липсват данни наказателното
производство да е било частично прекратявано по отношение на Е. Д.,
тъй  като  по  отношение  на  нея  наблюдаващият  прокурор  е
преустановил  през  2007г.  да  отправя  запитвания  за
местонахождението й.

От проверените дела е видно, че в случаите, когато наказателното
производство е спряно срещу известен извършител, поради невъзможност
същият  да  бъде  призован  и  с  него  да  бъдат  извършени  необходимите
действия по разследването, предвид отсъствието му от страната, липсват
данни тези лица да са били обявени за общодържавно издирване. Предвид
това  обстоятелство  същите  не  са  били  призовавани  или  довеждани
принудително за нуждите на наказателното производство, независимо от
това,  че  има  данни  за  неколкократното  им  завръщане  в  страната  и
последващото  им  напускане.  В  подкрепа  на  установеното  е  и
констатираното по  ДП 310/02 г. /пр. пр. 293/02 г./, ДП 307/08 г., /пр. пр.
573/08  г./,  ДП  167/03  г.,  /пр.  пр.  316/03г./ Като  цяло  липсват  данни
извършителите,  поради  отсъствието  на  които  наказателното
производство е спряно, да са обявени за общодържавно издирване.

С  оглед  констатациите  по  движението  на  спрените  досъдебни
производства се налага отправянето на препоръка към прокурорите в РП –
Пирдоп:

При  спиране  на  досъдебното  производство,  образувано  срещу
известен извършител, е необходимо да се прилагат съответните мерки
за  общодържавно  издирване  и  наблюдаващият  прокурор  да  следи  за
тяхното реализиране. 

 
3.  Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените

наказателни производства.

Съгласно  предоставената  справка,  за  2009  г.  са  прекратени  61
наказателни производства /30 водени срещу известен извършител и 31 срещу
неизвестен/. Пред съда и пред горестоящите прокуратури са обжалвани три
постановления.  За  2009г.  поради  изтекла  давност  са  прекратени  216
наказателни производства.
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Беше извършена проверка на прекратени досъдебни производства, като
движението им се проследи във входящия дневник и в Описната книга на
досъдебните производства:

- ДП  83/09  г.  /пр.  пр.  250/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Бикова.
Образувано  е  на  15.03.09  г.  по  реда  на  чл.  212,  ал.2  от  НПК.
Разследването  е  приключило  на  15.05.09  г.  срещу  неизвестен
извършител за престъпление по чл. 152, ал.1 от НК. С постановление от
21.05.09  г.  делото  е  прекратено  /в  деня  на  постъпването  на
приключилото  досъдебно  производство  в  прокуратурата/.
Постановлението за прекратяване е изпратено с обратна разписка. 

- ДП  477/08  г. /пр.  пр.  977/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Минчев.
Образувано е срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194,
ал.1 от НК на 18.12.08 г. Изпратено е в РП на 29.03.09 г. /след изтичане
на  законоустановения  двумесечен  срок/.  Липсват  данни  да  е  искано
продължаване на срока. С постановление от 21.04.09 г. наказателното
производство е прекратено. Обратната разписка за връчване на препис
от постановлението за прекратяване е с дата 02.10.09 г./  шест месеца
след датата на извеждане на постановлението за прекратяване/

- пр.  пр.  918/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Александров. Делото  е
образувано  на  28.11.08  г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл. 323, ал.1 от НК. Изпратено е в РП на 26.03.09 г.
/извън  законоустановения  двумесечен  срок/. Всички  действия  по
разследвани  са  извършени  в  двумесечния  срок  на  разследването.
Липсват  данни  за  поискан  и  разрешен  срок  за  допълнително
разследване.  С  постановление  от  07.04.09  г.  наказателното
производство е  прекратено.  Препис от постановлението е  изпратен с
обратна разписка на 09.04.09 г.

Проверените досъдебни производства, приключили с постановление за
прекратяване  но  наказателното  производство,  не  са  изпращани
своевременно  в  РП  –  Пирдоп,  непосредствено  след  изтичане  на
законоустановения  двумесечен  срок  за  разследване.  След  постъпване  на
делата в РП – Пирдоп, прокурорите са се произнасяли с постановления в
законоустановения срок. 

Направената  констатация налага отправяне на препоръка към всички
прокурори в РП – Пирдоп:
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Наблюдаващите  прокурори  да  осъществяват  ефективно
функцията си  по  ръководство  и  надзор  на  досъдебните  производства,
като не допускат действията по разследване да се осъществяват извън
определените срокове.

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

През  2009  г.  са  внесени  в  съда  15 обвинителни  актове.  През  същия
период  съдът  е  постановил  присъди  по  14 дела,  образувани  по  внесен
обвинителен  акт.  Осъдителните  присъди  по  общия  ред  са  4, оправдателни
присъди  няма,  сключени са  6  споразумения в хода на съдебното следствие.
Постановени са четири осъдителни присъди по реда на гл. ХХVІІ от НПК /чл.
371 и сл. от НПК/.

За  същия  период  има  едно дело  прекратено  и  върнато  от  съда  на
прокуратурата. 

1.  Беше  извършена  проверка  на  случаен  принцип  на  досъдебни
производства,  които  след  приключване  на  разследването  са  внесени  с
обвинителен  акт  в  съда.  Движението  им  се  проследи  и  по  Книгата  за
обвинителните актове.

- ДП  269/08  г.  /пр.  пр.  725/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Бикова.
Делото е  постъпило в  РП на  27.12.08 г.  На  05.01.09 г.  е  изготвен  и
внесен в съда обвинителен акт. Към прокурорското дело е приложен
препис  от  присъдата  и  мотивите  към  нея  от  29.02.09  г.,  с  която
подсъдимият  е  осъден  на  наказание  „пробация”.  Към  прокурорското
дело  е  архивирана  и  присъдната  преписка,  от  която  е  видно,  че
наложеното наказание е изтърпяно.

- ДП  361/08  г.  /пр.  пр.  703/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Минчев.
Делото е  постъпило в  РП на  28.01.09 г.  На  26.02.09 г.  е  изготвен  и
внесен в съда обвинителен акт. Към прокурорското дело е приложен
препис от присъдата от 19.06.09 г.,  с която подсъдимият е осъден на
наказание „пробация”. 

- ДП 64/09 г. / пр. пр. 1193/08 г./, наблюдаващ прокурор Александров.
Делото е  постъпило в  РП на  21.05.09 г.  На  17.06.09 г.  е  изготвен  и
внесен в съда обвинителен акт. Към прокурорското дело е приложен

16



препис  от  присъдата  и  мотивите  към  нея  от  15.07.09  г.,  с  която
подсъдимият  е  осъден  на  наказание  „пробация”.  Към  прокурорското
дело  е  архивирана  и  присъдната  преписка,  от  която  е  видно,  че
наложеното наказание е изтърпяно.

- ДП  306/08  г.  /пр.  пр.  780/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Иванов.
Делото е  постъпило в  РП на  07.05.09 г.  На  07.06.09 г.  е  изготвен  и
внесен в съда обвинителен акт. Към прокурорското дело е приложен
препис  от  присъдата  и  мотивите  към  нея  от  30.09.09  г.,  с  която
подсъдимият е осъден на наказание „лишаване от свобода” за срок от
четири  месеца  ефективно.  Към  прокурорското  дело  е  архивирана  и
присъдната  преписка,  от  която  е  видно,  че  наложеното  наказание  е
изтърпяно.

Движението,  както  на  посочените,  така  и  на  всички  останали
досъдебни производства, разследването на които е приключено и делата са
внесени в съда с обвинителен акт, е в законоустановените срокове.

Произнасянията на прокурора са в едномесечен срок, след получаване
на делото в прокуратурата. Като цяло обвинителните актове са изготвени
в съответствие с изискванията на НПК.

 Отбелязванията  в  Книгата  за  обвинителните  актове  са  пълни  и
точни и кореспондират с материалите по делата.

2. През 2009 г. са изготвени и внесени  13 предложения по чл.375 от
НПК за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по реда на чл.78а от НК. Съдът е върнал едно. 

Бяха  изискани  и  проверени  всички  наблюдателни  преписки  по
досъдебни  производства,  които  са  приключили  с  постановление  с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК. 

- ДП  433/08  г.  по  описа  на  РПУ  Пирдоп  /пр.пр.  1074/08  г./,
наблюдаващ прокурор Минчев. Получено е на 08.01.09 г. в РП. На
26.01.08 г. е изготвено и внесено в съда постановление с предложение
за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК. С решение от 11.02.09 г.
на  РС  Пирдоп  обвиняемият  е  признат  за  виновен  и  му  е  наложено
административно наказание „глоба” в размер на 500 лева. 
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- ДП 84/09 г. по описа на РПУ Пирдоп /пр. пр. 275/09 г./, наблюдаващ
прокурор Бикова.  Получено е  на 01.06.09 г.  в  РП.  На 01.06.09 г.  е
изготвено  и  внесено  в  съда  постановление  с  предложение  за
освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК. С решение от 18.06.09 г.
на  РС  Пирдоп  обвиняемият  е  признат  за  виновен  и  му  е  наложено
административно наказание „глоба” в размер на 500 лева.  

-  ДП 45/09 г. по описа на РПУ Пирдоп /пр. пр. 118/09 г./, наблюдаващ
прокурор Бикова. Получено е  на 27.04.09 г.  в  РП.  На 27.04.09 г.  е
изготвено  и  внесено  в  съда  постановление  с  предложение  за
освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК. С решение от 27.05.09 г.
на  РС  Пирдоп  обвиняемият  е  признат  за  виновен  и  му  е  наложено
административно наказание „глоба” в размер на 500 лева.  

-  ДП  174/08  г.  по  описа  на  РПУ  Пирдоп  /пр.  пр.  1023/08  г./,
наблюдаващ прокурор Минчев. Получено е на 17.07.09 г. в РП. На
28.07.09 г. е изготвено и внесено в съда постановление с предложение
за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК. С решение от 13.10.09 г.
на  РС  Пирдоп  обвиняемият  е  признат  за  виновен  и  му  е  наложено
административно наказание „глоба” в размер на 500 лева.  

- ДП 159/09 г. /пр. пр. 510/09 г./, наблюдаващ прокурор Александров.
Образувано е по реда на чл. 212, ал.2 от НПК на 20.05.09г. срещу П. Б.
за  престъпление  по  чл.  345,  пр.  1  от  НК.  На  29.07.09  г.  делото  е
получено  в  РП.  На  30.07.09г.  е  изготвено  от  прокурор  Александров
искане  до  РС  Пирдоп  за  назначаване  на  служебен  защитник  на
обвиняемия на основание чл. 181, ал.1 от НПК, с оглед сключване на
споразумение.  Видно  от  приложеното  копие  от  определение  от
07.08.09г. на РС Пирдоп е бил назначен адвокат Ц. З. от САК, който да
осъществи  задължително  процесуално  представителство  на  П.  Б.  /за
обсъждане и одобряване на споразумение с РП Пирдоп за прекратяване
на  наказателното  производство  по  реда  на  чл.  381  от  НПК/.  На
28.08.09г.  е  изготвено  и  внесено  в  съда  от  прокурор  Александров
постановление  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.
С решение от 11.11.09 г. на РС Пирдоп обвиняемият е освободен от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание
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„глоба” по чл. 78а от НК. Основанията за приложение на чл.78а от НК
са  били  налице  към  момента  на  постъпване  на  приключилото
разследване  по  досъдебното  производство  в  РП  Пирдоп  и  не  се  е
налагало  отправяне  на  искане  до  РС  -  Пирдоп за  назначаване  на
служебен защитник.  

Установи  се,  че  както  по  посочените  дела,  така  и  по  останалите
девет дела,  движението на досъдебните производства, по които са били
налице  предпоставките  на  чл.  78а  от  НК,  след  приключване  на
разследването,  са  внесени  в  съда  с  предложение  за  прекратяване  на
наказателното производство и налагане на административно наказание в
законоустановения едномесечен срок за произнасяне на прокурора.

Към  всички  преписки  е  приложен  препис  от  решението  на  съда,  с
което  обвиняемите  са  освободени  от  наказателна  отговорност  и  им  е
наложено административно наказание. Също така е отбелязана и датата
на влизане на решението в сила. 

Движението на делата се проследи и по Книгата за предложения по
чл. 78а от НК, където се установи, че записването е точно и пълно.

3. За 2009 г. са внесени в съда общо 138 споразумения за решаване на
делото в досъдебно производство. Всички са одобрени от съда. 

На  случаен  принцип  беше  извършена  проверка  на  следните  досъдебни
производства,  по  които  са  сключени  споразумения  след  приключване  на
разследването по реда на чл. 371 от НПК:

- Бързо  производство  107/09  г.  по  описа  на  РПУ  Пирдоп  /пр.  пр.
323/09 г./, наблюдаващ прокурор Александров.  Делото е получено
на  08.04.09  г.  в  РП.  На  27.04.09  г.  е  сключено  и  внесено  в  съда
споразумение между наблюдаващия прокурор и назначения служебен
защитник на обвиняемия, което е одобрено от съда на 22.05.09 г. 

- ДП  441/08  г.  по  описа  на  РПУ  Пирдоп  /пр.  пр.  1108/08  г./,
наблюдаващ прокурор Александров.  Делото е получено на 30.03.09г.
в РП. На 27.04.09 г. е сключено и внесено в съда споразумение между
наблюдаващия  прокурор  и  назначения  служебен  защитник  на
обвиняемия, което е одобрено от съда на 14.05.09 г. 

- ДП  459/08  г.  по  описа  на  РПУ  Пирдоп  /пр.  пр.  1142/08  г./,
наблюдаващ прокурор Бикова.  Делото е получено на 18.02.09 г. в
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РП. На 10.03.09 г. е сключено и внесено в съда споразумение между
наблюдаващия  прокурор  и  назначения  служебен  защитник  на
обвиняемия, което е одобрено от съда на 18.03.09 г.

- ДП 59/09 г. по описа на РПУ Пирдоп /пр. пр. 167/09 г./, наблюдаващ
прокурор Бикова.  Делото е получено на 28.04.09 г. в РП. На 28.04.09г.
е  сключено  и  внесено  в  съда  споразумение  между  наблюдаващия
прокурор  и  назначения  служебен  защитник  на  обвиняемия,  което  е
одобрено от съда на 20.05.09 г. 

- ДП  444/08  г.  по  описа  на  РПУ  Пирдоп  /пр.  пр.  1111/08  г./,
наблюдаващ прокурор Иванов.  Делото е получено на 06.02.09 г. в
РП. На 06.03.09 г. е сключено и внесено в съда споразумение между
наблюдаващия  прокурор  и  назначения  служебен  защитник  на
обвиняемия, което е одобрено от съда на 27.03.09 г. 

- ДП 7/09 г. по описа на РПУ Пирдоп /пр. пр. 45/09 г./, наблюдаващ
прокурор Иванов.  Делото е получено на 14.05.09 г. в РП. На 05.06.09г.
е  сключено  и  внесено  в  съда  споразумение  между  наблюдаващия
прокурор  и  назначения  служебен  защитник  на  обвиняемия,  което  е
одобрено от съда на 15.07.09 г. 

- ДП  427/08  г.  по  описа  на  РПУ  Пирдоп  /пр.  пр.  1106/08  г./,
наблюдаващ прокурор Минчев.  Делото е получено на 05.03.09 г.  в
РП. На 06.04.09 г. е сключено и внесено в съда споразумение между
наблюдаващия  прокурор  и  назначения  служебен  защитник  на
обвиняемия, което е одобрено от съда на 22.04.09 г. 

- ДП 1/09 г. по описа на РПУ Пирдоп /пр. пр. 57/09 г./, наблюдаващ
прокурор  Минчев.   Делото  е  получено  на  06.04.09  г.  в  РП.  На
10.04.09г.  е  сключено  и  внесено  в  съда  споразумение  между
наблюдаващия  прокурор  и  назначения  служебен  защитник  на
обвиняемия, което е одобрено от съда на 14.05.09 г. 

Произнасянията на прокурорите по досъдебни производства, по които
е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК са в законоустановения
едномесечен срок /респективно в тридневен срок при бързите производства/,
а  в  някои  от  случаите  споразуменията  са  сключвани  още  в  деня  на
постъпване на делото в прокуратурата. 
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Във всяка една от наблюдателните преписки се съдържа препис от
протоколното  определение  на  съда,  с  което  е  одобрено  сключеното
споразумение, като в него е отбелязана и датата на влизането в сила. 

Присъдните преписки, по които е изтърпяно наложеното наказание,
са  архивирани  и  приложени  към  материалите  от  наблюдателните
производства.

Отразяването  на  движението  на  досъдебните  производства  в
Книгата за сключени споразумения е пълно и точно.
 

За  2009г.  прокурорите  от  РП  Пирдоп  са  участвали  в  195 съдебни
заседания по наказателни дела.

4. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2009г.  са  приведени  в
изпълнение 201  присъди,  неприведени  присъди  в  срок няма.  Има  една
присъда, по която 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 на осъдените лица. 

          -  Присъдна преписка Р 117/09 г. С протоколно определение от
21.10.09г. е одобрено постигнато споразумение между прокурор Александров
и  защитника  на  обвиняемия  С.  Л.  На  последния  е  наложено  наказание
„лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, при първоначален строг режим на
изтърпяване. Препис от протокола е получен на 22.10.09 г. в РП. На същата
дата РП е изпратила препис от определението на съда на Главна дирекция
„Охрана” София. На 29.10.09 г. в РП е получено писмо от ОЗ „Охрана”, видно
от което С. Л. е предаден на Началника на Затвора София за изпълнение на
присъдата.  На  03.11.09г.  в  РП  е  получено  писмо  от  Затвора  София,  че  е
започнало изпълнение на наложената наказание с начало 29.10.09г. С писмо
от същата дата  РП Пирдоп е уведомила РС Пирдоп.  На 05.02.10г.  в  РП е
получено  писмо  от  ГД  „Изпълнение  на  наказанията”,  че  наказанието  е
изтърпяно на 29.01.10 г. С писмо от 05.02.10 г. РП е уведомила РС Пирдоп.

-  Присъдна  преписка  Р  133/09  г.  С  протоколно  определение  от
24.11.09г.  е одобрено постигнато споразумение между прокурор Минчев и
защитника  на  обвиняемия  Т.  А.  На  последния  е  наложено  наказание
„лишаване  от  свобода”  за  срок  от  12  месеца,  което  да  изтърпи  при
първоначален  „строг”  режим.  Препис  от  протокола  е  получен  в  РП  на
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25.11.09 г. На същата дата РП е изпратила препис от него до Началника на
затвора  София.  На  11.12.09  г.  е  получено  писмо  от  Затвора  София,  че
присъдата  не  е  приведена,  тъй  като  осъденият  търпи  друга  присъда.  На
19.03.10 г.  в  РП е  получено протоколно определение от  24.02.10 г.  на  РС
Пирдоп,  видно  от  което  молбата  на  Т.  А.  за  допускане  на  кумулация  е
останала без уважение.  

-  Присъдна  преписка  Р  108/09  г. С  протоколно  определение  от
14.10.09г. е одобрено постигнато споразумение между прокурор Александров
и  защитника  на  обвиняемия  Т.  А.  На  последния  е  наложено  наказание
„лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, при първоначален „строг” режим
на  изтърпяване.  Препис  от  протокола  е  получен  на  19.10.09  г.  в  РП.  На
същата  дата  РП  изпраща  препис  от  определението  на  съда  на  Главна
дирекция  „Охрана”  София.  На  28.10.09  г.  в  РП  е  получено  писмо  от  ОЗ
„Охрана”, видно от което Т. А. е предаден на Началника на затвора София за
изпълнение  на  присъдата.  На  03.11.09  г.  в  РП  е  получено  писмо  от  РС
Пирдоп, с което е изпратено определение от 14.10.09 г. по НОХД 304/09 г., с
което на основание чл. 25, ал.1, вр. с чл. 23, ал.1 от НК на обвиняемия А. е
наложено общо наказание. На същата дата копие от това определение РП е
изпратила на Началника на Затвора София. На 12.11.09г.  в РП е получено
писмо от Затвора София, че е започнало изпълнение на наложеното наказание
с  начало  26.10.09г.  С  писмо  от  същата  дата  РП  Пирдоп  е  уведомила  РС
Пирдоп. 

За изпълнението на наказанията отговаря прокурорът, по чието дело
е било наложеното от съда наказание. 

Изпълнението на присъдите от РП Пирдоп се извършва незабавно, в
деня на получаването им от РС Пирдоп.  РС също изпраща своевременно
присъдите /в рамките на няколко дни/. 

Присъдните  преписки,  по  които  наказанието  е  изтърпяно,  се
архивират  към  съответните  прокурорски  дела.  Присъдните  преписки  се
водят добре. 

Отбелязванията в Книгата за изпълнение на наказанията са пълни и
точни  и  кореспондират  с  приложените  към  присъдните  преписки
документи. 

               
3. Гражданско - съдебен надзор.

През 2009 г. гражданско-съдебният надзор в   РП Пирдоп се изразява в
участие на прокурори в 16 граждански дела на РС Пирдоп. 

Има  предявен  един  граждански  иск  от  прокурор.  Няма обжалвани
съдебни решения от прокурора. 
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Въз  основа  на   извършената  проверка  се  налагат  следните
констатации и препоръки:

КОНСТАТАЦИИ:

1. Общата констатация за  администрирането на прокуратурата е
много добра. Отговорностите и задълженията на съдебните служители са
разпределени пропорционално и съгласно изискванията на ПОРДАРБ.

Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  правилно,  включва  се
пълна  и  точна  информация,  отразяваща  движението  на  преписките  и
делата.

  2.  В някои случаи се констатира разминаване между вписаната във
входящия  дневник  дата  на  деловодна  обработка  на  постановленията  за
отказ от  образуване  на  досъдебни  производства  и  вписаната  в
постановлението  дата  на  изготвяне  и  дата  на  деловодна  обработка.
Отбелязаната  дата  на  деловодна  обработка  се  поставя  от  прокурора,
изготвил  постановлението  и  съвпада  с  датата  на  неговото  изготвяне.
Датата на реалното деловодно извеждане в регистрите е значително по –
късна / в някои случаи повече от 10 дни/ .

3. Установи се, че при възобновяването на досъдебните производства
докладната записка или предложението, в които се съдържат обективните
данни  за  отпадане  основанието  за  спиране  се  прилагат  към  самото
досъдебно производство, в  случаите при които са изпратени само в един
екземпляр.  В  случаите,  при  които  са  предоставени  два  екземпляра  от
съответния полицай или разследващ полицай, единият екземпляр се прилага
и към наблюдателното производство.

От проверените дела е видно, че в случаите, когато наказателното
производство е  спряно срещу известен извършител, поради невъзможност
същият  да  бъде  призован  и  с  него  да  бъдат  извършени  необходимите
действия по разследването, предвид отсъствието му от страната, липсват
данни тези лица да са били обявени за общодържавно издирване.     

Проверените досъдебни производства, приключили с постановление за
прекратяване на  наказателното  производство,  не  са  изпращани
своевременно  в  РП  –  Пирдоп,  непосредствено  след  изтичане  на
законоустановения  двумесечен  срок  за  разследване.  След  постъпване  на
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делата в РП – Пирдоп, прокурорите са се произнасяли с постановления в
законоустановения срок. 

4. Произнасянията на наблюдаващите прокурори след приключване на
разследването с обвинителен акт са в едномесечен срок, след получаване на
делото в прокуратурата.

Спазват  се  процесуалните  срокове  от  всички  прокурори  и  при
произнасяне по реда на глава ХХVІІІ от НПК - предложение за прекратяване
на наказателното производство и налагане на административно наказание
по реда на чл.78а от НК.

Произнасянията на прокурорите по досъдебни производства, по които
е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК са в законоустановения
едномесечен срок /респективно в тридневен срок при бързите производства/,
а  в  някои  от  случаите  споразуменията  са  сключвани  още  в  деня  на
постъпване на делото в прокуратурата. 

Изпълнението на присъдите от РП Пирдоп се извършва незабавно, в
деня на получаването им от РС Пирдоп.  РС също изпраща своевременно
присъдите  /в  рамките  на  няколко  дни/.  Присъдните  преписки,  по  които
наказанието е изтърпяно се архивират към съответните прокурорски дела. 

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Датата  на  деловодната  обработка  в  горния  ляв  ъгъл  на
постановленията да се вписва от съдебните служители непосредствено
след предаването на преписките и делата от съответните наблюдаващи
прокурори в деловодството на прокуратурата, в съответствие с чл.36 от
Инструкцията  за  деловодната  дейност  и  документооборота  в
прокуратурата на Република България.

2.  Препоръчително  е  препис  /копие/  от  докладната  записка,
съдържащата  данните,  даващи  основание  за  възобновяване  на
наказателното  производство  да  се  прилага  и  към  наблюдателното
производство. 

3.  При  спиране  на  досъдебното  производство,  образувано  срещу
известен извършител, е необходимо да се прилагат съответните мерки
за  общодържавно  издирване  и  наблюдаващият  прокурор  да  следи  за
тяхното реализиране. 
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4.  Наблюдаващите  прокурори  да  осъществяват  ефективно
функцията си  по  ръководство  и  надзор  на  досъдебните  производства,
като не допускат действията по разследване да се осъществяват извън
определените срокове.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
РП Пирдоп за изпълнение препоръките от негова компетентност. 

 Административният  ръководител  да  запознае прокурорите  и
служебните  служители  от  РП  –  Пирдоп  с  резултатите  от  извършената
планова проверка. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  Пирдоп  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.

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

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Окръжна прокуратура – София.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:
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1. Копие от Заповед № 55/09.04.2010 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 –Пирдоп; 

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

досъдебните производства на РП – Пирдоп;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6. Копия от заповеди № 30/07 г., № 31/27 г., № 1/09 г. и № 10/09 г., на
административния ръководител на РП Пирдоп;
         

7. Копие от Доклад за извършена комплексна планова ревизия на РП
Пирдоп от ОП София за дейността на прокуратурата през 2008г. 

8.  Заповед № 8/10 г. на административния ръководител на РП Пирдоп и
протокол от 11.03.10 г.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:
          ИНСПЕКТОР:

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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