
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 – САМОКОВ

извършена за периода от 26.04.10 г.  до 30.04.10 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2010г.  и Заповед № 56/09.04.2010 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно  Заповед № 56/09.04.2010 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 Самоков, изискване и
предоставяне  от  РП  Самоков  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  2009  г.  и  отразяват  индивидуалната
натовареност на прокурорите за същия период.

І. Проверка на организацията на административната дейност на 
прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на РП – Самоков е предвидено по щат да се осъществява от
седем  прокурори.  През  отчетния  период  са  работили  шест  прокурори.
Младши прокурор Николова, поради участие в шестмесечен курс на обучение
в НИП, е постъпила в РП на работа от 08.01.10 г. Незаети  щатни бройки
няма. 
          Прокурорите се подпомагат от общо 6 съдебни служители. 

Част  от  прокурорите  в  РП –  Самоков  са  настанени  в  сградата  на
Съдебната  палата,  а  останалата  част  са  в  друга  сграда,  което  затруднява
работата на прокуратурата.

 
2.  Книги,  регистри  и  дневници,  водени  от  прокуратурата.

Информационно обслужване, статистика и анализ.

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  7 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/,  13
се водят по указание на ВКП и една се води по собствена преценка. 

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

Провериха се някои от водените книги и регистри:
Описната  книга  на  досъдебното  производство в  РП  Самоков  е

заменена с „картони на досъдебните производства”. Тази система на отчитане
е  била  въведена  експериментално.  При  проверката  на  такъв  картон  се
установи,  че  в   него  се  съдържат  всички данни,  които  би  следвало  да  се
включат и в Книгата на досъдебните производства. Информацията е пълна.
Воденото и отчитането по този начин улеснява деловодната работа.

Книга за движението на преписките по КУИППД. Създадена е въз
основа на заповед на административния ръководител, по указание на ВКП. В
книгата  са  заведени  52  преписки.  В  нея  се  съдържат  данни  за  №  на
прокурорската преписка, лицето срещу което е образувано, престъплението,
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за което се води досъдебното производство, данни за начина на приключване
на  наказателното  производство  и  данни  за  резултати  от  действията  на
Комисията.  По  всички  тези  случаи  Комисията  е  била  уведомявана  към
момента на образуване на досъдебното производство, но по нито един от тях
няма  обратна  информация  за  предприетите  действия  от  тяхна  страна.  По
движението  на  тези  досъдебни  производства  се  установи,  че  всички  са
приключили,  с  изключение  на  новообразуваните,  които  се  движат  в
процесуални срокове.

Книга за протоколи, относно сигнали до ВСС.  Книгата е въведена
въз основа на Решение на ВСС за създаване на мрежа във всички органи на
съдебна власт от кутии за антикорупционни сигнали. Книгата продължава да
се  води,  като  всяка  седмица се  изготвят  протоколи,  но  в  продължение  на
повече от две години не са постъпвали сигнали в кутията. 

Както  и  в  други  прокуратури,  така  и  тук  се  установи,  че  броят  на
книгите и регистрите е много голям и една и съща информация се попълва
многократно. Част от дневниците и регистрите не изпълняват ролята си на
подпомагащи администрирането и улесняващи статистическата обработка на
информацията. 

Воденето  на  останалите  книги,  регистри,  азбучници  и  дневници  се
провери в рамките на проверката по движението на конкретни преписки и
дела. 

Проверените  книги,  регистри  и  дневници,  водени  от  съдебните
служители, отразяват пълно и точно необходимата информация .

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  Заповед
№ 110/10.10.07 г., районният прокурор разпорежда преписките и делата в РП
Самоков  да  се  разпределят  чрез  програмния  продукт.  Определени  са  и
съдебни  служители,  които  да  работят,  поддържат,  обновяват  и  архивират
разпределението в програмата. Определени са седем групи преписки, които
се разпределят от програмния продукт между всички прокурори при 100 %
натовареност на всеки прокурор в отделните групи. Тази заповед е изменяна
и допълвана със Заповеди № 7/2008 г., Заповед № 11/08 г., Заповед № 22/08 г.
и Заповед № 5/10 г., която действа към момента на проверката. 

Изискани  бяха  копия  от  всички  заповеди,  които  касаят  случайното
разпределение. Установи се, че изключването от случайното разпределение се
извършва в случаите, в които прокурорите ползват годишен отпуск, болничен
отпуск  или  участие  в  семинар,  както  и  по  дежурство.  Дежурството  в  РП
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Самоков  е  организирано  на  принципа  на  едноседмично  дежурство,  като
всички постъпили преписки и дела с нов номер се разпределят на случаен
принцип,  с  изключение  на  образуваните  от  разследващи  полицаи  на
основание чл. 212, ал.2 от НПК, които се разпределят на дежурния прокурор.

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  Самоков  се  осъществява,  съгласно  Указанията  на
главния прокурор на РБългария, като се изготвят тримесечни, шестмесечни,
деветмесечни  и  годишни  статистически  таблици.  Както  и  в  други
прокуратури  и  тук  се  установи,  че  изготвянето  на  статистическата
информация, съгласно изискванията на ВКП, както и инцидентното изискване
на  такава  информация  изключително  затруднява  и  бюрократизира
прокуратурата. Същевременно даваната информация се дублира с ежедневно
обработваната за всяко досъдебно производство информация в УИС.

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 ОП София.  Докладите се изготвят  и оформят,  съобразно
приета от ВСС структура и обхват.

Изготвят се и аналитични доклади във връзка с върнатите досъдебни
производства  от  съда  на  прокуратурата,  постановените  оправдателни
присъди,  качеството  на  прокурорската  дейност,  причини  за  забавяне  на
движението на делата в съдебната и досъдебната фаза, становища във връзка
с предложения за законодателни промени и други. Провеждат се съвещания с
прокурорите  от  РП  Самоков,  Началника  на  РУ  на  МВР  и  дознателите,
относно обсъждане  на  върнатите  от  съда  дела,  сроковете  по  образуваните
досъдебни производства, текущи проблеми, предложения за подобряване на
работата  и  взаимодействието  между  институциите.  Във  връзка  с
аналитичните  доклади  се  провеждат  съвещания  и  в  СОП,  с  участието  на
всички  районни  прокуратури  и  на  зам.-председателя  на  СОС,  наказателна
колегия. Изискана беше Книга за прекратените и върнати от съда дела, която
всъщност представлява папката, в която се съдържат прекратените и върнати
от  съда  дела.  В  папката  се  съхраняват  съответните  обвинителни  актове,
определения и разпореждания от съда.
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На всяко  шестмесечие и ежегодно се изготвя анализ за дейността на РП
Самоков по „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата
на гражданите” по указания на ВАП и СОП.

2. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените доказателства се съхраняват в РУ на МВР Самоков. След
приключване  на  досъдебното  производство  от  разследващите  полицаи,
веществените доказателства се предават в РП Самоков, ведно с делото и се
извършва  съответно  разпореждане  с  тях  –  връщат  се  на  собствениците  и
правоимащите, при наличие на предпоставки за това, отнемат се в полза на
държавата или се внасят в РС Самоков при изготвен съответен прокурорски
акт,  ведно  с  делото.  При  внасяне  на  делото  в  съда,  веществените
доказателства се описват в специално водена Книга и се предават с приемо-
предавателен протокол срещу подпис и печат на служителя от съда, който ги
получава. 

Няма  създадена  комисия,  съгласно  разпоредбите  на  чл.  105  от
ПОДАПРБ,  която  да  извършва  проверка  на  наличието,  съхранението  и
връщането на веществените доказателства, тъй като на практика те не
се съхраняват в прокуратурата. 

Независимо  от  констатираното,  административният
ръководител следва 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 Самоков.

Съгласно предоставената справка № 1 административният ръководител
на  РП  Самоков  е  издал  през  2009  г. 105 заповеди  по  организацията  на
дейността на прокуратурата, от които 35 по указание на главния прокурор, 56
по собствена преценка, 3 по указание на АП София и 11 по указание на СОП. 

Създадена  е  много  добра  организация  и  съобразяване  на  всички
изисквания  за  издаване  на  административни  актове.  Проявява  се
инициативност  от  административния  ръководител.  Административните
преписки  са  подредени  хронологично,  като  съдържат  всички  материали,
отнасящи се до издадените заповеди. Във всички заповеди се разпорежда на
кои  лица  да  бъдат връчени  преписи.  Връчването  става  по  списък,  срещу
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подпис на лицата, на които се връчват, който списък също е приложен към
съответната заповед. 

Изискани бяха копия от някои актове на разпореждане, в подкрепа на
направените изводи, като следва:

Разпореждане  изх.  №  1038/01.10.09  г. е  издадено  в  изпълнение  на
указано с писмо изх. № 307-1/2009г. на ВКП във връзка с разпореждането на
наблюдаващите  прокурори  с  приобщените  веществени  доказателства  по
преписки и досъдебни производства. 

Заповед № 89/30.10.09г. на административния ръководител, с която е
разпоредено  за  ограничаване  на  случаите  на  неправилно  определен  тип
пенитенциарно  заведение  и  първоначален  режим  на  изпълнението  на
наказанието „лишаване от свобода”, както и за безпрепятствено реализиране
на наказателната  отговорност  спрямо осъдени  лица,  прокурорите  при   РП
Самоков да спазват стриктно указаното в писмо изх. № 295/09г. на прокурор,
завеждащ отдел ІІІ „Съдебен и изпълнение на наказанията” при ВКП.

Заповед № 73/18.09.09г. на административния ръководител, в която е
разпоредено  при  изготвяне  на  прокурорски  актове  да  не  се  допуска
противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на акта, както и
същите да бъдат синхронизирани с действащото законодателство.

Заповед  780/30.03.10г.  на  главния  прокурор,  относно  издадените
вътрешно организационни актове на ПРБ за периода 1999-31.01.10г., с които
се изисква обща и специфична информация от прокуратурите по движението
на  преписките  и  наказателните  производства.  С  оглед  оптимизиране  на
информационната дейност на прокуратурите и за  ефективно използване от
прокурори и служители на съвременните информационни и комуникационни
технологии  е  разпоредено  да  се  изменят,  допълнят  или  отменят  редица
заповеди  и  методически  указания,  издавани  през  този  период  от  главния
прокурор и ВКП. В изпълнение на цитираната Заповед предстои произнасяне
и на административния ръководител. 

През  2009г.  са  извършени  8  планови  проверки  по  „Надзора  за
законност,  защита  на  обществения  интерес  и  правата  на  гражданите”  от
прокурорите, отговарящи за този надзор. 

Административният  ръководител  извършва  ежемесечна  проверка  на
Книгата по изпълнение на присъдите, Входящия дневник на РП Самоков и на
Докладната книга в РП Самоков.

На РП Самоков 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  Самоков  в  ревизионния
доклад са положителни.
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5. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП– Самоков. 

По  време  на  проверявания  период  е  осигурено  участие  в  различни
форми на обучение, както на прокурорите, така и на съдебните служители.
Съдебните служители са участвали в „Специализирано компютърно обучение
за  работа  с  УИС”,  а  прокурорите  са  участвали  в  различни  семинари,
организирани от СОП и НИП.

Цялостната  оценка  на  администрирането  на  прокуратурата  от
районния  прокурор  е  много  добра.  В  сравнение  с  останалите  районни
прокуратури  в  съдебен  район  София-окръг,  административният
ръководител в РП- Самоков има най-добър подход при администрирането,
който  включва  организационни  умения,  познания,  задълбоченост  при
изпълнение на указания и разпореждания и инициативност.

   
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  727.  През този период прокурорите са решили общо  665  преписки,
както  следва:  по  271 е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство, 142 са изпратени по компетентност на други органи и по 211 са
образувани досъдебни производства. От разглежданите преписки през периода
са останали 23 нерешени към края на 2009 г.

От  общо  обжалвани  53 постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 18, а са потвърдени 35.

1.  Бяха  изискани  преписки  с  постановени  откази  от  образуване  на
досъдебно производство за месец март и месец април 2009 г. Проверката на
конкретните  преписки  се  извърши  с  проследяване  на  движението  им  във
входящия  регистър.  Провериха  се  и  начинът  и  времето  на  изпращане  на
препис от постановлението, съгласно разпореденото в него.

-пр.  пр.  211/09  г.,  наблюдаващ прокурор Бонева. Образувана  е  на
17.02.09г.  по жалба от В. З.  срещу К. Г. и С. Г.  С постановление от
18.02.09г.  е  разпоредено  да  се  извърши  проверка  със  срок  20  дни.

7



Преписката  е  постъпила  в  РП  на  09.03.09г.  С  постановление  от
16.03.09г.  е  върната  за  допълнителна  проверка  със  срок  10  дни.  На
27.03.09г. е постъпила нова жалба от В. З., която с писмо от 30.03.09г. е
изпратена  за  прилагане  към  преписката  в  РУ  на  МВР  Самоков.
Преписката е получена в РП на 31.03.09г. С постановление от 06.04.09г.
е  отказано  образуване  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е
препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на  жалбоподателя.  На
18.03.10г.  РС Самоков  е  изискал  копие  от  преписката,  във  връзка  с
водено  гражданско  дело.  На  22.03.10.г.  исканите  материали  са
изпратени. При проверка в куриерската книга се установи, че препис от
постановлението е изпратен на 08.04.09г.

- пр.  пр.  303/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Бонева. Образувана  е  на
09.03.09г.  по  повод  изпратена  от  РПУ  Самоков  тяхна  преписка,
образувана  там  по  жалба  от  Б.  Б.  срещу  Я.  С.  С  постановление  от
13.03.09г. е назначена съдебно-медицинска експертиза. При разговор с
районния прокурор се установи, че такива експертизи се възлагат на
основание чл. 145 от ЗСВ и тази практика се използва и от другите
прокурори  при  предварителните  проверки.  Определен  е  срок  за
извършване 15 дни. Преписката, ведно с препис от постановлението, е
изпратено  на  МБАЛ-Самоков  ЕООД.  Изготвената  медицинска
експертиза е с дата 03.04.09г., във входящия дневник е отбелязано, че е
получена в РП на 15.04.09г. С постановление от 28.04.09г. е постановен
отказ от образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис
от  постановлението  да  се  изпрати  на  Б.  Б.  С  писмо,  получено  на
15.10.09г., РС Самоков е изискал препис от прокурорската преписка за
прилагане към водено там НЧХД. На 19.10.09г. исканите материали са
изпратени. При проверка в куриерската книга се установи, че препис от
постановлението е изпратен на 30.04.09г.

- пр. пр.104/09 г., наблюдаващ прокурор Белстойнев. Образувана е на
27.01.09г.  е  по повод изпратени от РУ На МВР Самоков материали,
касаещи жалба на В. П. С постановление от 16.02.09г. е възложено да се
извърши  допълнителна  проверка  със  срок  15  дни.  На  05.03.09г.
преписката  е  получена  в  РП.  С  постановление  от  23.03.09г.  е
разпоредено да  се  извърши допълнителна проверка със  срок 20 дни.
Преписката е получена в РП на 09.04.09г. С постановление от 22.04.09г.
е постановен отказ  от образуване на досъдебно производство,  като е
разпоредено препис да се изпрати на жалбоподателя и на още три лица,
срещу които е била извършвана проверката, както и на Началника на
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РУ на МВР Самоков, с оглед налагане на административно наказание
по чл. 218 б от НК. Препис от постановлението е изпратен на 23.04.09 г.
При проверка в разносната книга за кореспонденция с РУ на МВР се
установи, че препис от постановлението е изпратен на Началника на РУ
на МВР на 23.04.09 г. 

- пр. пр. 386/09 г. , наблюдаващ прокурор Георгиева. Образувана е на
30.03.09 г. по повод изпратена от РП София по компетентност тяхна
преписка. Последната е образувана по молба от Н. Х. срещу П. Н. С
постановление от 31.03.09г. е възложено извършването на проверка със
срок 30 дни. Преписката е получена в РП на 16.04.09г. С постановление
от  17.04.09г.  е  отказано  да  се  образува  досъдебно  производство.
Разпоредено  е  препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на  Н.  и  Х.
Препис от постановлението е изпратен на двамата на 21.04.09 г.

- пр. пр. 506/09 г., наблюдаващ прокурор Белстойнев. Образувана е на
21.04.09  г.  по  жалба  от  К.  К.  В  нея  се  изразява  недоволство  от
действията на отговорника по събиране на пари за кабелна телевизия в
с. Бели Искър. Твърди се, че същият в някои случаи не издава бележки
за платените суми, поради което се налага да се плаща по два пъти. Към
жалбата са приложени копия от квитанции, но няма издадени касови
ордери.  С  постановление  от  22.04.09  г.  е  отказано  да  се  образува
досъдебно производство. В постановлението е отбелязано че „намесата
на РП Самоков е недопустима при съществуващи гражданско- правни
отношения”. 

- пр. пр. 91/09 г., наблюдаващ прокурор Трендафилов. Образувана е
на  22.01.09  г.  по  повод  жалба  от  Председателя  на  църковно
настоятелство  при  храм  „Св.  ….”  срещу  Б.  С.  С  постановление  от
23.01.09 г. е разпоредено да се извърши проверка със срок 20 дни. На
17.02.09 г. преписката е изискана от РУ Самоков. Получена е в РП на
26.02.09  г.  С  постановление  от  04.03.09  г.  е  постановен  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от
постановлението да се изпрати на Е. Х. и Б. С.

- пр.  пр.  415/09 г.,  наблюдаващ прокурор Пашова. Образувана е  на
31.03.09 г. по повод жалба от Е. В. срещу Ю. К. С постановление от
02.04.09  г.  е  възложено извършването  на  проверка  със  срок  30  дни.
Преписката е върната в РП на 23.04.09 г. С постановление от 27.04.09 г.
е отказано образуването на досъдебно производство.  
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2. Беше извършена проверка и на всички преписки, приключили с отказ
от  образуване  на  досъдебно  производство,  проверени  по  реда  на
инстанционния контрол за първото полугодие на 2009 г. В настоящия Акт е
отразено подробно движението на следните:

- пр. пр. 1546/08 г., наблюдаващ прокурор Белстойнев. Образувана е
по повод жалба до РПУ Самоков от И. М. срещу Ш. от 03.11.08 г. На
04.12.08г.  преписката  е  изпратена  с  извършена  проверка  на  РП.  С
постановление  от  15.12.08г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство. Разпоредено е препис от постановлението да
се изпрати на жалбоподателя и на лицето, срещу което е извършвана
проверката. На 19.01.09 г. е постъпила жалба срещу постановлението,
която на същата дата, ведно с преписката е изпратена по компетентност
на  СОП.  С  постановление  от  26.01.09г.  СОП  е  потвърдила
постановлението  на  РП.  Върху постановлението  на  наблюдаващия
прокурор  има  поставена  дата,  която  съвпада  с  датата,  която  би
трябвало да отразява деловодното извеждане.

- пр. пр. 1354/08 г., наблюдаващ прокурор Пашова. Образувана е по
жалба на А. М. от 29.10.08  г. На 30.10.08г . е възложено извършването
на предварителна проверка със срок 30 дни. На 26.11.08г. преписката е
получена  в  РП.  На  10.12.08  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно  производство.  Постановлението  е  деловодно  изведено  на
същата  дата,  но  е  поставен  печат  на  прокуратурата,  написан  е
номера  на  преписката  и  датата  на  извеждането  от  съдебния
служител. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя.  На  19.01.09г.  е  постъпила  жалба  срещу
постановлението,  която  е  изпратена  на  20.01.09  г.  в  СОП.  С
постановление от 28.01.09 г. постановлението на РП е потвърдено.

- пр. пр. 1154/08 г.,  наблюдаващ прокурор Панева. Образувана е по
жалба на К. С., постъпила в РП на 09.09.08 г. На 10.09.08 г. е възложено
извършването на проверка със срок 30 дни. На 01.10.08 г. преписката е
получена  в  РП.  На  08.10.08  г.  е  изпратена  до  РПУ за  допълнителна
проверка.  На 23.10.08  г.  е  изпратено  напомнително писмо до РУ на
МВР. На 31.10.08 г. преписката е върната в РП.  С постановление от
03.11.08  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  На  10.11.08  г.  в  РП  е  получена  жалба  срещу
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постановлението,  която  е  изпратена  на  11.11.08г.  до  СОП  по
компетентност.  На 05.12.08 г. СОП е потвърдила постановлението на
СОП.

- пр. пр. 441/09 г., наблюдаващ прокурор Белстойнев. Образувана е по
жалба на А. Т. на 06.04.09 г. В самата жалба се съдържат достатъчно
данни,  че  се  касае  за  гражданско-правни  отношения.  На  08.04.09  г.
прокурорът е възложил извършването на проверка със срок 30 дни. На
12.05.09г. преписката е получена в РП. На 08.06.09 г. е постановен отказ
от образуване на досъдебно производство, копие от което е разпоредено
да се изпрати, както на жалбоподателя, така и на лицето срещу което е
образувана  проверката.  На  18.06.09  г.  е  постъпила  жалба  срещу
постановлението и на същата дата е изпратена в СОП. На 26.06.09 г.
СОП е потвърдила постановлението на РП. 

- пр.  пр.  176/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Бонева. Образувана  е  по
повод  жалба  от  К.  Ц.  от  10.02.09  г.  От  самата  жалба  могат  да  се
направят  изводи  за  липса  на  престъпление.  Назначена  е  била
предварителна  проверка,  която да  установи действия  на  стоматолози
през  1990-1992  г.,  като  включително  за  единия  от  стоматолозите  е
разпоредено  да  му  се  искат  обяснения  по  делегация.  Примерът  е
показателен за възлагане на проверка и ангажиране на органите на
МВР без да са налице основания за това.  Постановлението за отказ
от  образуване  на  досъдебно  производство  е  било  проверено  по
инстанционен ред, както от СОП, така и от АП София. 

Относно  движението  на  преписките,  приключили  с  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство,  могат  да  се  направят  следните
констатации:

Не във всички случаи се спазва 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,
съгласно  което  следва  да  се  уведомяват не  само  жалбоподателите,  а  и
лицата, срещу които са образувани преписките и са извършвани проверките.

 Някои  от  прокурорите  сами  изписват  в  горния  ляв  ъгъл  на
постановлението за отказ номерът на прокурорската преписка и датата,
като тази дата съвпада с датата на изготвяне на прокурорския акт. Би
следвало  датата  да  се  попълва  от  съдебните  служители,  тъй  като  тя
отразява деловодното обработване на документа. 

11



Администрирането на жалбите и преписките при осъществяването
на инстанционен контрол на постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство е своевременно. 

Допуска се по жалби, в които има данни за извършени престъпления
от общ характер да не се извършват предварителни проверки, а директно
да се постановява отказ от образуване на досъдебно производство /пр. пр.
506/09 г./.

Допуска се, в случаи при които в жалбата се съдържат данни за това,
че се касае за гражданско-правни отношения или данни за престъпления,
наказателната  отговорност  по  които  е  погасена  поради  абсолютна
давност, да се назначават предварителни проверки, като в крайна сметка
преписките приключват с отказ от образуване. /пр. пр. 441/09 г. и пр. пр.
176/09 г./

При проверката на преписките, приключили с постановление за отказ
да  се  образува  досъдебно  производство  се  установи,  че  в  рамките  на
предварителната  проверка,  с  постановление  на  прокурора  се  назначава
експертиза. Като основание се сочи е разпоредбата на чл. 145, ал.1, т.1 от
ЗСВ.  Считам  това  за  неправилно  и  незаконосъобразно  и  в  нарушение
разпоредбите на чл.144 от НПК, който изрично регламентира в кои случаи и
в коя фаза на процеса може да бъде назначавана експертиза. Разпоредбата
на чл. 145, ал.1, т.1 от ЗСВ визира експертни мнения, които могат да бъдат
изисквани от прокурора при извършване на предварителни проверки.

Движението на преписките е отразено точно и пълно във входящия
дневник.

В куриерския дневник се отбелязва № на преписката, датата на която
е доставена в пощенския клон, поставя се и печат от съответния пощенски
клон. 

Изложените общи констатации налагат отправянето на следните
препоръки към прокурорите от РП – Самоков:

1.  Да  се  спазва  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,  съгласно
което следва да се уведомяват не само жалбоподателите,  а и лицата,
срещу които са образувани преписките и са извършвани проверките

2. Датата в горния ляв ъгъл на постановленията  да се попълва от
съдебните служители, а не от наблюдаващия прокурор, в съответствие
с чл.36 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в
прокуратурата  на  Република  България,  тъй  като  тя  отразява
деловодното обработване на документа. 
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3. Да  се подобри работата на прокурорите при първоначалната
преценка на постъпилите жалби и преписки от МВР относно данните
за извършени престъпления.

4.  Да не се допуска нарушение на разпоредбите на НПК като се
назначават  експертизи  преди  образуване  на  наказателното
производство.  

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Самоков, 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 1107,  от които 60  бързи производства. През 2009 г. са образувани  452
досъдебни производства и са наблюдавани още 595  досъдебни производства,
които са били образувани през предходни години.

 
 През  2009  г.  прокурорите  са  решили  908 досъдебни  производства.

Приключени  са  и  45  наблюдавани  бързи  производства.  24 досъдебни
производства  са  се  намирали  за  произнасяне  при  прокурор  към  края  на
периода.

Беше  извършена  проверка  на  всички  наблюдавани  досъдебни
производства по прокурори към момента на проверката. 

Наблюдателните преписки на делата, които се намират на производство
при разследващите органи се съхраняват в деловодството, като са подредени
по месеците на образуване. При извършената проверка се установи, че всички
досъдебни  производства  са  в  законоустановения  или  продължен  срок  на
разследване.  За  изтичане  срока  на  разследването  се  следи  от  съдебните
служители,  чрез  проверка  на  наблюдателните  преписки,  както  и  водените
картони,  в  които  са  описани  досъдебните  производства.  За  изтичане  на
сроковете  за  разследване  се  следи  и  от  самите  наблюдаващи  прокурори,
които са си въвели различни форми на самоконтрол /таблици, дневници и др./

Въведената  двойна  форма  на  контролиране  на  сроковете  на
досъдебните  производства,  по  които  се  извършват  действия  по
разследване– от деловодството и от наблюдаващия прокурор,  гарантира
спазването им и изготвянето на своевременни искания за продължаването
на срока. 
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2. Проверка на образуването и движението на спрените досъдебни
производства

През 2009 г. са  спрени общо  219  наказателни производства, от които
210 срещу неизвестен извършител и 9 срещу известен извършител.

Възобновени са 18 наказателни производства през 2009 г., от които 8
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  10 спрени  срещу  известен
извършител. 

Към момента на проверката са установени общо пет дела, спрени срещу
известен извършител, които бяха изискани и проверени.

- ДП  127/09  г.  /пр.  пр.  1592/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Панева.
Образувано  е  с  постановление  от  24.03.09  г.  срещу  Н.  В.  за
престъпление  по  чл.  183  от  НК.  Срокът  за  разследването  е  бил
продължен  с  два  месеца  от  СОП.  Разследването  е  приключено  със
заключително постановление от 27.03.09 г. с мнение за прекратяване на
наказателното производство. Делото е постъпило на 07.08.09 г. в РП. С
постановление от 26.08.09 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 25, т.2 от НПК. В. е била призована да се яви на 25.08.09
г.  в  РП,  но  призовката  не  и  е  връчена,  видно  от  писмо  от  кметски
наместник.  По указание  на  наблюдаващия  прокурор  В.  е  обявена  за
ОДИ с  телеграма  от  23.09.09  г.  На  15.02.10г.  е  изпратено  писмо до
Началника  на  РУ на  МВР Самоков,  с  което  се  иска  информация  за
резултатите от издирването на В. На 04.03.10 г. в РП е получен отговор,
че същата не е намерена. С писмо от 15.04.10 г. до Началника на РУ на
МВР  отново  е  изискана  информация  за  установяване
местонахождението на В.

- ДП 343/08 г. /пр. пр. 617/08 г./, наблюдаващ прокурор Трендафилов.
Образувано  е  с  постановление  от  25.09.08  г.  срещу  П.  С.  за
престъпление  по  чл.  206,  ал.1  от  НК.  Още  преди  образуване  на
досъдебното  производство  има  данни,  че  С.  е  обявен  за  ОДИ  с
телеграма от 19.05.08 г. Срокът на разследването е продължен с един
месец от СОП. С. е бил призоваван и по досъдебното производство, но
призовките не са връчвани, поради неустановяване на адреса му. С. е
обявен  за  ОДИ  и  по  това  досъдебно  производство  с  телеграма  от
18.12.08  г.  Разследването  е  приключило  със  заключително
постановление от 23.12.08 г. Делото е постъпило в РП на 05.01.09 г. С
постановление от 21.01.09 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 25, т.2 от НПК. С писмо от 04.08.09 г. до Началника на
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РУ на МВР Самоков е поискана информация дали лицето е издирено.
На 18.08.09 г. е получена исканата справка, от която е видно, че С. не е
установен. С писмо от 15.04.10 г. до Началника на РУ на МВР Самоков
е изискана същата информация.

- ДП  409/09  г.  /пр.  пр.  1270/09г./,  наблюдаващ  прокурор  Пашова.
Образувано  е  с  постановление  от  07.10.09  г.  срещу  П.  А.  за
престъпление  по  чл.  206,  ал.1  от  НК.  Срокът  на  разследването  е
продължен с два месеца от СОП. П. А. е бил обявен за ОДИ с телеграма
от  04.02.10  г.  Разследването  е  получено  със  заключително
постановление  от  25.02.10  г.  с  мнение  за  спиране  на  наказателното
производство. Делото е получено в РП на 12.03.10 г. С постановление
от 16.03.10 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 25,
т.2 от НПК. 

-  ДП 283/05 г. /пр. пр. 649/04г./, наблюдаващ прокурор Трендафилов.
Започнато е от дознател при РДВР Перник на 21.10.03 г. на основание
чл. 409, ал.2 от НПК /отм./ срещу А. М. за престъпление по чл. 309 от
НК.   Срокът  на  разследването  е  бил  продължен  с  един  месец.
Разследването  е  приключило  със  заключително  постановление  от
18.03.04 г. с мнение за съд. С постановление от 03.05.04 г. /изведено на
08.06.04г./  на  прокурор  от  РП  Перник  досъдебното  производство  е
изпратено на РП Самоков по компетентност.  Получено е в РП Самоков
на  10.06.04  г.  С  писмо  от  18.08.04г.  от  прокурор  Трифонова  от  РП
Самоков  делото  е  върнато  на  РП  Перник.  С  писмо  от  11.01.05  г.,
получено  на  13.01.05  г.  делото  отново  е  върнато  на  РП Самоков.  С
постановление  от  25.01.05  г.  на  прокурор  Трифонова  делото  е
изпратено  по  компетентност  на  РП  Дупница.  На  28.03.05  г.  в  РП
Самоков  е  получено  досъдебното  производство,  ведно  с  копие  от
постановление на АП София, видно от което разследването трябва да се
извърши от РП Самоков. С постановление от 05.05.05 г. на прокурор
Трифонова досъдебното производство е прието по компетентност и е
изпратено за допълнително разследване в РПУ Самоков. На 17.08.05г. е
получено в РП с мнение за спиране на основание чл. 22, т.2 от НПК
/отм./.  С  постановление  от  18.08.05  г.  на  прокурор  Георгиева
наказателното  производство  е  спряно,  като  е  разпоредено  да  бъде
обявен за ОДИ М. Същият е обявен за ОДИ с телеграма от 15.09.05 г. С
постановление от 22.10.08г. наказателното производство е възобновено.
С постановление от 01.12.08 г.  наказателното производство отново е
спряно, тъй като М. не е установен. По делото има данни, че лицето е
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напуснало  пределите  на  страната.  На  21.10.09  г.  по  искане  на  РП
Самоков е постъпила справка от РУ на МВР Самоков, видно от която
няма  данни  М.  да  се  е  завръщал  в  България.  Информация  за
установяване на лицето е била изискана от РУ на МВР Самоков с писма
от 02.02.10 г. и 15.04.10 г. е получена.

- ДП 191/08 г. /пр. пр. 692/08 г./, наблюдаващ прокурор Белстойнев.
Образувано  е  с  постановление  от  20.05.08  г.  срещу  Г.  М.  за
престъпление  по  чл.  198,  ал.1  от  НК.  Срокът  на  разследването  е
продължен с  три месеца от  СОП. М.  е  бил обявен за  ОДИ,  като по
делото има данни, че същият е напуснал страната. Делото е постъпило в
РП  на  11.08.08  г.  С  постановление  от  22.08.09  г.  наказателното
производство  е  спряно  на  основание  чл.  25,  т.2  от  НПК.  С
постановление  от  06.11.08  г.  наказателното  производство  е
възобновено.  Делото  е  постъпило   на  13.01.09г.  в  РП  с  мнение  за
спиране на наказателното производство. С постановление от 12.02.09 г.
наказателното  производство  е  частично  прекратено  спрямо  М.  и  е
разпоредено  да  се  води  срещу  неизвестен  извършител.  Това
постановление  е  било  отменено  с  определение  на  РС  Самоков  от
19.03.09 г. Делото е получено в РП на 08.04.09 г. и с постановление от
07.05.09г. наказателното производство е спряно на основание чл. 25, т.2
от НПК.

Образуването,  движението  и  приключването  на  досъдебните
производства, спрени срещу известен извършител е в законоустановените
срокове. По всички тези дела, основанието за спиране е невъзможност да
бъде установен и призован обвиняемия или лицето, срещу което е образувано
наказателното  производство.  Във  всички  случаи  лицата  са  обявени
своевременно за общодържавно издирване. 

Като основна причина за малкия брой спрени досъдебни производства
срещу  известен  извършител  би  могла  да  се  изтъкне  своевременното
обявяване  за  общодържавно  издирване  и  реално  извършвани  действия  по
издирването  му.  Установеното  в  РП  Самоков  в  тази  насока,  като
положителна  практика,  може  да  бъде  съпоставено  с  констатациите  в
обратната насока в РП Пирдоп, където се установи голям брой спрени ДП
срещу ИИ, по които преобладаващо лицата, срещу които са образувани ДП
не се обявяват за ОДИ.
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Движението  на  проверените  дела  е  отразено  пълно  и  точно  във
водените  картони  за  отчет,  както  и  в  Дневника  на  досъдебните
производства, спрени срещу известен извършител.

3.  Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените
наказателни производства.

Съгласно  предоставената  справка,  за  2009  г.  са  прекратени  524
наказателни  производства  /61 водени  срещу  известен  извършител  и  463
срещу неизвестен/. Пред съда  са обжалвани девет постановления, от които
две са  отменени.  За  2009  г.  поради  изтекла  давност  са  прекратени  441
наказателни производства.

Беше извършена проверка на прекратени досъдебни производства:
- ДП 108/09 г. /пр. пр. 355/09 г./, наблюдаващ прокурор Трендафилов.

Образувано е на 15.04.09 г. срещу Б. В. за престъпление по чл. 144, ал.1
от  НК.  На  29.05.09  г.  е  изготвено  искане  за  продължаване  срока  на
разследване. С писмо от 03.06.09 г. СОП е отказала продължаване на
срока,  тъй  като  прокуратурата  неправилно  е  образувала  наказателно
производство по чл. 144, ал.1 от НК, който съгласно чл. 161 от НК се
преследва  по  тъжба  на  пострадалия.  На  09.06.09  г.  наблюдаващият
прокурор  е  изискал  досъдебното  производство  и  го  е  прекратил  с
постановление от 15.07.09 г. Постановлението е обжалвано на 27.07.09
г.  С  определение  от  13.08.09г.  съдът  е  отменил  постановлението  за
прекратяване, в което постановление се сочат доводи за осъществени от
обективна и субективна страна елементи на престъпния състав на чл.
144, ал.3 от НК. На 07.09.09 г. делото е изпратено от РС Самоков в РП.
На 09.09.09г. наблюдаващият прокурор го е изпратил на разследващия
орган  за  извършване  на  действия  по  разследване.  На  15.10.09  г.
разследването е приключило и на 12.11.09 г. е изготвено постановление
с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.  Неправилно е
образувано досъдебно производство по чл. 144, ал.1 от НК, макар че
към  момента  на  образуването  му  е  имало  данни  за  осъществено
престъпление по чл. 144, ал.3 от НК, което е от компетентност на
РП. 

- ДП 395/08 г. /пр. пр. 1433/08 г./, наблюдаващ прокурор Белстойнев.
Образувано е на 13.11.08 г. срещу Л. В. за престъпление по чл. 129, ал.1
от НК. На 13.04.09 г. е приключено разследването. На 30.04.09г. делото
е  прекратено.  Последвала  е  жалба  и  с  определение  от  05.06.09  г.

17



постановлението за прекратяване е отменено. На 04.09.09 г. прокурорът
отново  е  прекратил  досъдебното  производство.  Отново  е  последвала
жалба и с определение от 05.10.09г. на РС Самоков постановлението на
РП  е  потвърдено.  Определението  е  потвърдено  и  от  Окръжен  съд
София.

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  91 обвинителни  актове.  През  същия

период  съдът  е  постановил  присъди  по  152 дела,  образувани  по  внесен
обвинителен акт. Осъдителните присъди по общия ред са 105, оправдателните
присъди са  6, като от тях са протестирани пет /3 протеста са неуважени
и  2  не  са  разгледани/,  сключени  са  19  споразумения  в  хода  на  съдебното
следствие.  Постановени са  38 осъдителни присъди по реда на гл. ХХVІІ от
НПК /чл. 371 и сл. от НПК/.

За  същия  период  15 дела  са  прекратени  и  върнати  от  съда  на
прокуратурата. От тях 12 са върнати с разпореждане на съда и 3 с определение
на съда.

Относителният  дял  на  прекратените  и  върнати  от  съда  на
прокуратурата  дела,  оправдателните  присъди,  неуважените  протести
срещу  оправдателни  присъди,  сочат  на  необходимост  от  подобряване  на
правната подготовка и повишаване на професионализма на прокурорите.

Беше  извършена  проверка  на  досъдебни  производства,  които  след
приключване  на  разследването  са  внесени  с  обвинителен  акт  в  съда.
Движението им се проследи и по Описната книга на обвинителните актове.

- ПД  1/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Белстойнев. Разследването  е
започнало  на  21.10.08  г.  и  е  приключило  в  законоустановения
двумесечен  срок.  Досъдебното  производство  е  изпратено  в
прокуратурата на 11.12.08 г. На 10.01.09 г. е внесен в съда обвинителен
акт  срещу  А.  Я.  за  престъпление  по  чл.  346,  ал.2  от  НК.  Делото  е
насрочено за разглеждане на 25.02.09 г. и е отложено за 18.03.09 г., на
която  дата  е  постановена  осъдителна  присъда.  Като  отегчаващо
отговорността  обстоятелство  в  обвинителния  акт  е  вменено  и
обстоятелството, че деянието е извършено в пияно състояние, което
обстоятелство е  част от правната квалификация на деянието /чл.
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346,  ал.2,  т.2,  пр.1  от НК/.  Към справката на обвинителния  акт е
изписано,  че  документите  и  веществените  доказателства  са  по
„описа  на  делото”.  От обстоятелствената  част на  обвинителния
акт не може да се направи извод, че по делото са иззети веществени
доказателства. Редно е в справката към обвинителния акт, ако има
иззети веществени доказателства, изрично да бъдат изброени.

- ПД  2/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Пашова. Досъдебното
производство  е  образувано  на  04.05.08  г.  Постъпило  е  в  РП   на
04.07.08г.  На  29.07.08  г.  е  внесено  в  съда,  заедно  с  изготвено
споразумение. На 10.10.08г. е върнато в РП с неодобрено споразумение.
На  20.10.08  г.  отново  е  внесено  със  споразумение.  Върнато  е  на
08.12.08г. отново с неодобрено споразумение. На 12.01.09 г. е внесен
обвинителен акт. На 13.04.09 г.  е наложено наказание „пробация” на
подсъдимия М. Т. за престъпление по чл. 129, ал.1 от НК. 

- ПД  23/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Бонева. Досъдебното
производство  е  приключено  и  изпратено  в  РП  на  16.03.09г.  На
18.03.09г. е внесено с обвинителен акт в съда за престъпление по чл.
343б,  ал.1  от  НК.  Присъдата  е  произнесена  на  24.04.09  г.,  като
разглеждането  на  делото  е  отлагано  три  пъти,  но  за  много  кратки
периоди от време.

- ПД 84/09  г.,  наблюдаващ прокурор Панева. Приключеното  дело  е
изпратено на 04.11.09 г. в РП. Обвинителният акт е внесен в съда на
03.12.09 г. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.7 от НК. Като отегчаващо
отговорността  обстоятелство  е  посочено  наличието  на  предишни
осъждания. От обстоятелствената част на акта е видно, че лицето е
осъждано  веднъж  за  престъпление  по  чл.  194,  ал.1  от  НК,  което
осъждане обуславя наличието на повторност и е включено в правната
квалификация  на  деянието.  В  този  смисъл  то  не  може  да  бъде
преценявано  и  като  отегчаващо  отговорността  обстоятелство.
Разглеждането на делото в съдебната фаза не е приключило.

- ПД  51/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Трендафилов. Досъдебното
производство  е  изпратено  в  РП  на  12.08.09  г.  Обвинителният  акт  е
внесен в съда на 25.08.09 г. срещу В. В. за престъпление по чл. 195,
ал.1,  т.7  от НК. Постановена е  на 30.11.09г.  осъдителна присъда и е
наложено наказание „пробация” за престъпление по чл. 194, ал.3 от НК.

19



- ПД 46/09г., наблюдаващ прокурор Георгиева. Бързото производство
е получено в РП на 28.07.09 г. На 28.07.09г. е внесен обвинителен акт в
съда. Постановена е осъдителна присъда на 03.11.09 г.

Обвинителните  актове  се  изготвят в  законоустановените  срокове.
Допускат  се  някои  недостатъци,  като  преценката  на  отегчаващите
отговорността  обстоятелства.  Не  винаги  приложението  към
обвинителния акт е изготвено прецизно. 

Насрочването на съдебните заседания е своевременно,  отлаганията
на делата са в кратки срокове.

По всички проверени прокурорски дела е приложена на първа страница
бланка, която се попълва от наблюдаващите прокурори и отразява датите
на отлаганията на разглеждането на делата и постановената присъда.

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

През 2009 г. са изготвени и внесени 21 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. Решените от съда дела са
23, като от тях 16 предложения са уважени, по три от предложенията лицето е
оправдано и производството е прекратено и 4 са върнати от съда. 

Съотношението между внесените от прокуратурата предложения по
реда на чл.78а от НК, уважените и оставените без уважение или върнати
от съда на прокуратурата, отново показва необходимост от по-задълбочена
и  професионална  работа  на  прокурорите  по  приключилите  досъдебни
производства,  както  по  отношение  на  материалното  право,  така  и  при
приложението на процесуалните разпоредби.

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. 

Произнасянията  на  прокурорите  по  тези  дела,  като  цяло,  са  в
законоустановения едномесечен срок. 

- ДП 390/08 г. /пр.пр. 1028/08г./, наблюдаващ прокурор Трендафилов.
Делото  е  постъпило  в  РП  на  03.02.09г.,  а  е  внесено  в  съда  на  04.04.09г.
Забавянето  се  дължи  на  обективни  причини,  тъй  като  е  обжалвано
постановление на РП от 29.01.09 г. за отказ да се уважат направени искания за
провеждане  на  действия  по  разследването,  поради  което  делото  е  било
изпратено  в  СОП  за  произнасяне  по  компетентност.  По  това  дело
обвиняемият е бил оправдан с решение от 06.07.09 г., което е протестирано,
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но протестът  е  върнат,  тъй като  според съда  15-дневния срок  за  неговото
подаване е изтекъл на 21.07.09г.. Това разпореждане на съда е протестирано
от  наблюдаващия  прокурор  пред  Окръжен  съд  София.  Към  момента  на
проверката няма данни дали протестът е уважен.

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

За 2009 г.  са внесени в съда общо  89 споразумения за решаване на
делото  в  досъдебно  производство.  От  тях  69 са  одобрени  от  съда,   6 са
неодобрени. 

На  случаен  принцип  беше  извършена  проверка  на  досъдебни
производства,  по  които  след  приключване  на  разследването  е  сключено
споразумение по реда на 381 от НПК, както следва:

- ДП 53/09 г. /пр. пр. 174/09 г./, наблюдаващ прокурор Бонева;
- ДП 553/09 г. /пр. пр. 1833/09 г./, наблюдаващ прокурор Панева;
- ДП 483/09г.  /пр. пр. 1511/09 г./, наблюдаващ прокурор Панева;
- ДП 14/09 г. /пр. пр. 66/09 г./, наблюдаващ прокурор Пашова;
- ДП 454/09 г.  /пр.пр. 182/09 г./, наблюдаващ прокурор Пашова;
- Бързо  производство  315/09  г.  /пр.  пр.  966/09  г./,  наблюдаващ

прокурор Георгиева;
- ДП 305/09 г. /пр. пр. 949/09 г./, наблюдаващ прокурор Георгиева;
- ДП 307/09 г. /пр. пр. 992/09 г./, наблюдаващ прокурор Белстойнев;
- Бързо  производство  539/09  г.  /пр.  пр.  1744/09  г./,  наблюдаващ

прокурор Белстойнев;
- ДП  372/09  г.  /пр.  пр.  1186/09  г./,  наблюдаващ  прокурор

Трендафилов.

Движението  на  всички  проверени  досъдебни  производства,  след
получаване  на  делото  с  приключено  разследване  в  прокуратурата,  е  в
законоустановените срокове. 

Отразяването  на  движението  им  във  водената  Книга  за
споразуменията е  пълно  и  точно,  като се  записва включително  и  вида и
размера на наложеното наказание. 

Установиха се единични случаи на споразумения  по реда на чл. 381 от
НПК, които са сключени след изтичане на законоустановения едномесечен
срок  /ДП  294/09  г.,  пр.  пр.  917/09  г./.  Основната  причина  за  това  е  от
организационен  характер  и  е  свързан  с  реда,  по  който  се  назначават
служебни защитници на обвиняемите за сключване на споразуменията. Друг
случай на забавяне се установи по ДП 245/09 г. / пр.пр. 771/09 г./. Делото е
получено  в  прокуратурата  на  16.07.09  г.  На  22.07.09г.  наблюдаващият
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прокурор  е  направил  искане  до  РС  Самоков  за  назначаване  на  служебен
защитник на обвиняемия. Такъв е назначен с определение от 24.07.09г., но
досъдебното производство,  ведно с  определението на съда е изпратено в
прокуратурата  на  02.10.09  г.  и  е  получено  в  РП  на  05.10.09г.
Споразумението е сключено на 13.10.09г. и на същата дата е внесено в съда.

По  всички  наблюдателни  преписки  се  съдържа  препис  от
протоколното определение на съда, с което е одобрено споразумението. 

За  2009  г.  прокурорите  от  РП  Самоков  са  участвали  в  426 съдебни
заседания по наказателни дела.

Цялостната оценка от проверката на актовете на прокурорите, след
приключване на действията по разследване, налага отправяне на препоръка
към всички прокурори:

Да са повиши правната квалификация и се подобри индивидуалната
работа  на  всеки  прокурор  при  изготвянето  на  прокурорските  актове,
както по отношение на материалния закон, така и при прилагането на
процесуалните разпоредби.

2. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2009г.  са  приведени  в
изпълнение 174 присъди, неприведени присъди в срок няма. Няма отлагания
на изпълнението на наказанията.

 Проверката по изпълнение на наказанията включи цялостна проверка
на  движението  на  присъдните  преписки  по  Книгата  за  изпълнение  на
наказанията  и  по  азбучника  към  нея.  На  случаен  принцип  бяха  изискани
присъдни преписки, както следва:

- присъдна преписка 121/09 г. Осъденият е Ю. Н. Я. по НОХД 511/08г.
по описа на РС Самоков за престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 от НК  на
две години „лишаване от свобода”. Присъдата е от 08.07.09г., влязла в
сила  на  24.07.09г.  Изпратена  е  за  изпълнение  на  27.07.09г.  от  РС
Самоков  на  РП.  На  28.07.09г.  е  заведена  в  РП  и  на  същата  дата
районният  прокурор  е  изпратил  писмо  до  Началника  на  Затвора
Пазарджик. На 13.08.09г. е получен отговор от Началника на Затвора,
че  осъденото  лице  търпи  друга  присъда  на  РС  Царево  по  НОХД
115/08г.  На  същата  дата  РП е  уведомила  РС  Самоков.  Постъпила  е
молба на 11.08.09г. от осъдения  до РС Самоков за определяне на общо
наказание.  Образувано  е  НЧХД  и  е  определено  общо  наказание  с
определение  от  06.10.09г.  в  размер  на  две  години  „лишаване  от
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свобода”,  влязло  в  сила  на  22.10.09г.  На  29.10.09г.  РП  е  изпратила
копие  от  определението  до  Началника  на  Затвора.  На  06.11.09г.  е
постъпил  отговор  от  Началника  на  Затвора  Пазарджик,  че
определението е приведено в изпълнение, с начална дата 09.03.09г. На
същата дата РП е уведомила РС Самоков.

- присъдна преписка 113/09г. Присъдата е срещу Л. Б. за престъпление
по  чл.  196  от  НК  по  НОХД  55/09г.  на  РС  Самоков.  Наложеното
наказание  е  пет  месеца  „лишаване  от  свобода”  при  строг  режим.
Присъдата е влязла в сила на 26.06.09г. Изпратена е за изпълнение в РП
на 13.07.09г. На 14.07.09г. е заведена в РП и на същата дата е изпратено
писмо до Областно звено „Охрана”. На 21.07.09г. е постъпил отговор в
РП, че осъденият е задържан на 21.07.09г. и е приведен в Затвора София
за  изтърпяване  на  наказанието.  С  писмо от  28.07.09г.  от  Софийския
затвор РП е уведомена, че изтърпяването на наказанието е от 21.07.09г.
На  същата  дата  РП  е  уведомила  РС  Самоков.  На  23.12.09г.  РП  е
уведомена от Затвора София, че осъденият е изтърпял наказанието си
на 19.12.09 г. На 04.01.10г. РП е уведомила РС Самоков.  Цялостното
движение  на  преписката  е  отразено  в  Книгата  за  изпълнение  на
наказанията  точно  и  вярно.  Присъдните  преписки  се  водят  много
добре,  като  се  съхраняват  подредените  в  хронологичен  ред  всички
документи,  както  и  при  размяна  на  кореспонденция  пощенските
пликове, върху които се слага печат на завеждането им в РП, датата
върху който печат е идентична с датата на получаване на писмото /
за разлика от РП Костинброд/.

- присъдна  преписка  191/09г. Определението,  с  което  е  одобрено
споразумение е по НОХД 148/09г. на РС Самоков за престъпление по
чл.  198  от  НК.  Осъденото  лице  е  Е.  А.  Наложеното  наказание  е
„лишаване  от  свобода”  за  срок  от  една  година,  един  месец  и
деветнадесет  дни.  Определението  е  влязло  в  сила  на  17.12.09г.  На
18.12.09г. присъдата е изпратена в РП за изпълнение. С постановление
от 22.12.09г. районният прокурор е зачел и приспаднал от наложеното
наказание общо 10 м. и 15 дни - периодът в който спрямо осъдения е
била  наложена  мярка  за  неотклонение  „задържане  под  стража”  и
„домашен арест”. На 08.04.10г. наказанието е изтърпяно, за което РП е
уведомена. На 15.04.10г. РП уведомява РС Самоков.

Изискана беше справка за 2009 г., която да отрази видовете налагани
наказания  през  годината,  както  и  изпълнението  им.  Видно  от  нея
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изпълняваните през 2009 г.  наказания от РП Самоков по видове и брой са
следните:

- 20 броя „лишаване от свобода”;
- 85 броя „лишаване от право да се управлява МПС”;
- 141 броя „пробация”;
- 4 броя „обществено порицание”.

Както и в другите районни прокуратури преимуществено се прилага
наказанието „пробация”. 

При проверката на Книгата по изпълнение на наказанията се установи,
че през 2009 г. са заведени за изпълнение общо 195 присъди. Всеки месец
административният ръководител проверява книгата и поставя резолюции.

Установи се по всички присъди, че административният ръководител
предприема  действия  по  изпълнение  незабавно  /в  деня  на  получаване  на
присъдата/. Констатира се, обаче, забава в движението на присъдите за
изпълнение  за  период  между  пет  и  десет  дни  от  РС  Самоков  към  РП.
Липсата на разносна книга за 2009 г. не дава възможност да се установи
къде  точно  е  причината  за  забавата  -  в  съда  или  в  прокуратурата.
Намериха се и няколко преписки, при които забавата в движението от съда
към прокуратурата е повече от един месец :

-присъдна преписка 84/09г. Присъдата е влязла в сила на 25.04.09г.,
получена в РП на 26.05.9г.; 

-присъдна преписка 73/09г. Присъдата е влязла в сила на 17.04.09г.,
получена в РП на 14.05.09г.; 

-присъдна преписка 72/09г. Присъдата е влязла в сила на 06.04.09г.,
получена в РП на 14.05.09г.; 

-присъдна преписка 5 /09г. Присъдата е влязла в сила на 29.10.08г.,
получена в РП на 16.01.09г.,;

-присъдна преписка 105/09г. Присъдата е влязла в сила на 28.03.09г.,
получена в РП на 26.06.09г. 

От 01.01.10г. е въведена разносна книга в РС Самоков, която отразява
движението на присъдите и съпроводителните писма към тях от съда към
прокуратурата и в която се поставят съответно изходящата датата на
РС  и  печат  и  печат  на  РП  и  датата  на  реалното  получаване  на
документите.  Въвеждането на тази книга е  на  основание Правилника за
организация  на  дейността  на  администрацията  на  съдилищата  на
РБългария,  което  е  отразено  и  в  длъжностната  характеристика  на
завеждащия административната служба. Беше изискана разносната книга
от РС и се установи, че от началото на 2010 г.съществува тенденция на
намаляване на периода от време в движението на присъдите за изпълнение
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между  РС  и  РП.  Въвеждането  на  разносната  книга  дава  ясна  и  вярна
представи за това в кой орган са причините за забавяне на изпълнението и в
същото време поставя началната дата, която следва да бъде отразена в
книгата за изпълнение на наказанията.

Както  и  в  други  районни  прокуратури  в  София  окръг  и  тук  се
констатира значителна забава в действията на РП София при изпращане на
присъди за изпълнение по делегация, така например:

-присъдна преписка 40/09 г. Присъда на СРС по НОХД 13837/07 г.,
влязла  в  сила  на  27.11.08  г.,  е  изпратена  от  РП  София  в  РП Самоков  за
изпълнение  на 12.03.09 г.

-присъдна преписка 124/09 г. Присъда на СРС по НОХД 10888/07 г.,
влязла в сила на 20.05.08 г., е изпратена от РП София по делегация на РП
Самоков за изпълнение на 31.07.09 г. 

Действията  на  РП  Самоков  по  изпълнение  на  наказанията,  от
момента  на  получаване  на  присъдите  за  изпълнение,  са  своевременни.  В
книгата  се  отразява  цялостното  движение  на  присъдните  преписки.
Предприети  са  действия  за  преодоляване  на  забавата  в  движението  на
присъдите от РС Самоков към РП Самоков. 

               
3. Гражданско - съдебен надзор.

През 2009 г. гражданско-съдебният надзор в   РП Самоков се изразява в
участие на прокурори в 4 граждански дела на РС Самоков. 

Няма предявени  граждански  искове  от  прокурор.  Няма обжалвани
съдебни решения от прокурора. 

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. Цялостната оценка  на  администрирането  на  прокуратурата от
районния  прокурор  е  много  добра.  В  сравнение  с  останалите  районни
прокуратури  в  съдебен  район  София-окръг,  административният
ръководител в РП- Самоков има най-добър подход при администрирането,
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който  включва  организационни  умения,  познания,  задълбоченост  при
изпълнение на указания и разпореждания и инициативност.

Проверените  книги,  регистри  и  дневници,  водени  от  съдебните
служители, отразяват пълно и точно необходимата информация .

2. Не във всички случаи се спазва 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.
            Датата на деловодно извеждане на постановленията в някои случаи
се изписва от прокурорите, вместо от съдебните служители.

Преценката  и  действията  на  прокурорите  въз  основа   на
първоначалните данни, съдържащи се в депозираните жалби, не винаги са
съответни на изискванията на НПК за събиране на достатъчно данни за
извършено престъпление от общ характер, което създава предпоставки за
нарушения по образуването на наказателно производство. 

Установи се неправилна практика на назначаване на експертизи в хода
на предварителни проверки.

      Администрирането на жалбите и преписките при осъществяването
на инстанционен контрол на постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство е своевременно.

 
3. Въведената  двойна  форма  на  контролиране  на  сроковете  на

досъдебните  производства,  по  които  се  извършват  действия  по
разследване– от деловодството и от наблюдаващия прокурор,  гарантира
спазването им и изготвянето на своевременни искания за продължаването
на срока. 

Образуването,  движението  и  приключването  на  досъдебните
производства, спрени срещу известен извършител е в законоустановените
срокове. 

За разлика от други районни прокуратури в съдебния окръг,  в  РП -
Самоков при спрените досъдебни производства  във всички случаи лицата са
обявени своевременно за общодържавно издирване. 

4.  Относителният  дял  на  прекратените  и  върнати  от  съда  на
прокуратурата  дела,  оправдателните  присъди,  неуважените  протести
срещу  оправдателни  присъди,  сочат  на  необходимост  от  подобряване  на
правната  подготовка  и  повишаване  на  професионализма  на  прокурорите.
Същият извод се налага при преценка на съотношението между внесените
от  прокуратурата  предложения  по  реда  на  чл.78а  от  НК,  уважените  и
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оставените  без  уважение  или  върнати  от  съда  на  прокуратурата
предложения.

Обвинителните  актове  се  изготвят  в  законоустановените  срокове.
Допускат  се  някои  недостатъци,  като  преценката  на  отегчаващите
отговорността  обстоятелства.  Не  винаги  приложението  към
обвинителния акт е изготвено прецизно. 

Движението  на  всички  проверени  досъдебни  производства,  след
получаване  на  делото  с  приключено  разследване  в  прокуратурата,  е  в
законоустановените срокове. 
 Действията  на  РП  Самоков  по  изпълнение  на  наказанията,  от
момента  на  получаване  на  присъдите  за  изпълнение,  са  своевременни.  В
книгата  се  отразява  цялостното  движение  на  присъдните  преписки.
Предприети  са  действия  за  преодоляване  на  забавата  в  движението  на
присъдите от РС Самоков към РП Самоков. 

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Да  се  спазва  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,  съгласно
което следва да се уведомяват не само жалбоподателите,  а и лицата,
срещу които са образувани преписките и са извършвани проверките

2. Датата в горния ляв ъгъл на постановленията  да се попълва от
съдебните служители, а не от наблюдаващия прокурор, в съответствие
с чл.36 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в
прокуратурата на Република България.

3. Да  се подобри работата на прокурорите при първоначалната
преценка на постъпилите жалби и преписки от МВР относно данните
за извършени престъпления.

4.  Да не се допуска нарушение на разпоредбите на НПК като се
назначават  експертизи  преди  образуване  на  наказателното
производство.  

5.  Да  са  повиши  правната  квалификация  и  се  подобри
индивидуалната  работа  на  всеки  прокурор  при  изготвянето  на
прокурорските актове, както по отношение на материалния закон, така
и при прилагането на процесуалните разпоредби.
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Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
РП Самоков за изпълнение препоръките от негова компетентност. 

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

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  Самоков  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 за сведение.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 56/09.04.2010 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 – Самоков; 

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

досъдебните производства на РП – Самоков;
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5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6. Копия от заповеди № № 110/207 г., 7/2008 г., 22/2008 г., 11/2009 г. и
5/2010 г.,  89/2009 г.  и разпореждане от 01.10.2009 г.  на административния
ръководител на РП Самоков;

7. Аналитичен доклад относно дейността на РП Самоков за 2009 г.;

8. Доклад за извършена ревизия на РП Самоков от ОП София за дейността
на прокуратурата през 2008 г.;

9. Справка относно получените и приведени в изпълнение присъди от РП
Самоков през 2009 г.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:
          ИНСПЕКТОР:

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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