
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 – СВОГЕ

извършена за периода от 10.05.10 г.  до 15.05.10 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2010г.  и Заповед № 69/03.05.2010 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно  Заповед № 69/03.05.2010 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 Своге,  изискване  и
предоставяне  от  РП  Своге  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 – Своге е предвидено по щат да се осъществява от
трима прокурори. През отчетния период са работили трима прокурори, като
един  е  отсъствал  за  повече  от  един  месец,  поради  ползване  на  отпуск  за
отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Незаети  щатни бройки няма. 
          Прокурорите се подпомагат от общо 6 съдебни служители. 

Прокурорите в РП – Своге са настанени в сградата на Съдебната палата.
Условията за работа са много добри.

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

Информационно обслужване, статистика и анализ.

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  15 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията  на  Прокуратурата  на  Република  България  /ПОДАПРБ/,
една се води по указание на ВКП и три се водят по собствена преценка. 

Всички книги и регистри се водят на хартиен носител. На електронен
носител се водят деловодните програми. 

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

 Всички книги, регистри и дневници, с изключение на Книгата по чл.78а
от НК,  се водят на много добре и съдържат нужната 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
№ 42/15.10.07 г., районният прокурор разпорежда преписките и делата в РП
Своге да се разпределят чрез програмния продукт. Определени са и съдебни
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служители,  които  да  работят,  поддържат,  обновяват  и  архивират
разпределението в програмата. Определени са две 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 № 8/2008 г., Заповед № 13/08 г., Заповед № 21/09 г.,
Заповед  № 36/09 г.,  Заповед  № 7/10 г.,  Заповед  № 12/10 г.,  и  Заповед  №
21/10г.. Съгласно последната заповед са определени седем групи преписки,
като е определен и процента на натовареност на двамата прокурори, които
работят в РП Своге, към момента на проверката. Районният прокурор е със
100% натовареност в група „Присъди” и група „Общ надзор за законност”. В
останалите групи е със 70% натовареност.

Изискани  бяха  копия  от  всички  заповеди,  които  касаят  случайното
разпределение. Установи се, че изключването от случайното разпределение се
извършва с отделна заповед. 

Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационни програми.  В  РП Своге  има  изградена  локална  мрежа до
всеки прокурор и служител, което улеснява работата в прокуратурата.

Дейността  по  водене  и  отчитане  на  статистическите  данни в
Районна прокуратура Своге се осъществява, съгласно Указанията на 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 ОП София. 

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. 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените доказателства се приемат от РУ на МВР Своге по опис и
се вписват в Книгата за веществени доказателства. В съда се внасят срещу
подпис и печат на служителя, който ги е получил. Връщането на веществени
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доказателства  се извършва срещу разписка,  екземпляр от която се прилага
към Книгата за веществените доказателства. 

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

Съгласно предоставената справка № 1 административният ръководител
на РП Своге е издал през 2009 г. 48 заповеди по организацията на дейността
на  прокуратурата,  от  които  5  по  указание  на  главния  прокурор  и  43  по
собствена преценка. 

Води  се  заповедна  книга,  в  която  се  описват  всички  издадени  от
административния  ръководител  заповеди.  В  отделна  папка  се  съхраняват
екземпляри от тях, подредени по хронологичен ред. Във всички заповеди се
разпорежда на кои лица да бъдат връчени преписи. Връчването става срещу
подпис  на  лицата,  на  които  е  разпоредено  да  се  връчат  и  дата,  което  се
отразява на екземпляра, който се съхранява в папката. 

Заповед  №  06/11.03.10  г.  на  административния  ръководител
Макрелова,  с  която  се  разпорежда  при  образуване  на  досъдебно
производство  срещу  известен  извършител  прокурорите  задължително  да
извършват  справка  в  електронния  регистър  или  да  изискват  такава  от
съдебния  деловодител.  Ако  се  установи,  че  срещу  лицето  има  и  други
неприключени наказателни производства, към постановлението за образуване
да се прилага разпечатка от електронния регистър,  актуална към датата на
образуване на досъдебното производство.

От месец април 2010г.  административен  ръководител  на  РП Своге  е
прокурор Барболова. Бяха прегледани някои от издадените от нея заповеди.

Заповед  №  20/21.04.10г. на  административния  ръководител
Барболова, с  която  е  въведен  отделен  азбучник,  в  който  да  се  отразяват
предварителните задържания по оправдателни присъди или при прекратени
наказателни производства. Разпоредено е също, в изпълнение на указание на
главния прокурор, ежемесечно до 30-то число на месеца административният
секретар,  завеждащ книгите по изпълнението на присъдите в РП Своге,  да
представя  книгата  за  изпълнение  на  присъдите,  азбучниците  на  осъдените
лица и въведения с тази заповед азбучник, както и азбучника за присъдите
привеждани  в  изпълнение  по  делегация  за  извършване  на  проверка  от
административния ръководител. 

На РП Своге е извършена планова комплексна ревизия за дейността на
прокуратурата през 2008 г., на основание чл. 140 от ЗСВ от ОП София. Въз
основа  на  направената  препоръка  в  доклада  от  ревизията  на  ОП София е
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въведена  докладна  книга,  в  която  от  месец  януари  2010г.  се  отразява
ежедневно разпределението на доклада по прокурори. 

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

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

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  421.  През този период прокурорите са решили общо  397  преписки,
както  следва:  по  234 е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство, 17 са изпратени по компетентност на други органи и по 146 са
образувани досъдебни производства. От разглежданите преписки през периода
са останали 24 нерешени към края на 2009 г.

От  общо  обжалвани  33 постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 12, а са потвърдени 21.

Бяха  изискани на случаен принцип преписки,  по които е  постановен
отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство,  по  прокурори,  за  2009  г.
Проверката  на  конкретните  преписки  се  извърши  с  проследяване  на
движението  им  във  входящия  регистър,  както  и  в  Дневника  за
предварителните проверки. Провериха се и начинът и времето на изпращане
на препис от постановлението, съгласно разпореденото в него.

Прокурор Барболова
- пр. пр. 208/09 г.  Образувана е на 09.04.09 г. по повод молба от П. Г.

срещу  Б.  В.  и  П.  В.  С  постановление  от  10.04.09  г.  е  възложено
извършването на предварителна проверка, със срок 20 дни. Преписката
е  получена  в  РП  на  12.05.09  г.  С  постановление  от  26.05.09г.  е
постановен отказ от образувано досъдебно производство. Разпоредено е
препис от постановлението да се изпрати само на П. Г.  Проследи се
изпращането на постановлението по куриерския дневник. Установи се,
че същото е изпратено на 03.06.09г. 
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- пр.  пр. 222/09 г.  Образувана е на 16.04.09 г. по повод жалба от Й. С.
срещу С. Б. Наблюдаващият прокурор е извършил лична проверка, като
е  изискал  с  писмо  от  17.04.09  г.  информация  от  Кмета  на  Община
Своге.  На  03.06.09г.   е  изпратено  напомнително писмо.  Отговорът  е
получен на 16.06.09 г. С писмо от 23.06.09 г. е изискана информация от
кметския наместник на с. Огоя, която е получена в РП на 03.07.09 г. С
постановление  от  08.07.09  г.  е  възложено  на  РУ  на  МВР  Своге
извършването  на  допълнителна проверка  по преписката,  със  срок 10
дни.  Преписката  е  получена в РП на 17.07.09 г.  С постановление от
31.07.09  г.  е  възложено  извършването  на  допълнителна  проверка  от
Кмета на  Община  Своге,  определен е  срок от  20 дни.  Преписката  е
получена  в  РП  на  08.09.09  г.  С  постановление  от  23.09.09  г.  е
постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.
Разпоредено  е  препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на
жалбоподателя,  Кмета  на  Община  Своге  и  на  С.  Б.  Проследи  се
изпращането на постановлението по куриерския дневник. Установи се,
че същото е изпратено на 28.09.09 г. и на трите лица. 

- пр.  пр. 223/09 г.  Образувана е  на  16.04.09  г.  по  повод получена  по
компетентност от СОП жалба от К. П. срещу Р. С. С постановление от
17.04.09 г. е разпоредено извършването на предварителна проверка от
РУ на МВР Своге,  със срок 20 дни. Преписката е получена в РП на
12.05.09 г. С постановление от 26.05.09 г. е възложено извършването на
допълнителна проверка, със срок 10 дни. Преписката е получена в РП
на  12.06.09  г.  С  постановление  от  26.06.09  г.  е  постановен  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от
постановлението  да  се  изпрати  само на  жалбоподателя.  Проследи се
изпращането на постановлението по куриерския дневник. Установи се,
че същото е изпратено на 03.07.09г. с обикновена поща.

- пр.  пр.  82/09  г. Образувана  е  на  10.02.09  г.  по  повод изпратени  по
компетентност  от  СВОП материали,  касаещи жалба  от  Н.  М.  срещу
полицейски служители от РУ на МВР Своге. След извършена проверка
и неколкократно връщане на преписката за допълнителна проверка на
ОД  на  МВР  София,  с  постановление  от  14.07.09  г.  е  отказано
образуването на досъдебно производство. На 27.07.09 г. в РП Своге е
получена  жалба  срещу  постановлението  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство. На същата дата жалбата, ведно с преписката е
изпратена  на  СОП.  С  постановление  от  03.08.09  г.  на  СОП
постановлението на РП Своге е потвърдено. На 24.08.09г. преписката е
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изискана от СОП и на същата дата е изпратена там. С постановление на
АП София постановленията на СОП и РП Своге са потвърдени.  

Прокурор Макрелова

- пр. пр. 33/09 г.  Образувана е на 19.01.09 г. по повод жалба от Я. К.
срещу Г. С. С постановление от 20.01.09г. е възложено на РУ на МВР
Своге  извършването  на  проверка,  със  срок  20  дни.  Преписката  е
получена в РП на 06.02.09 г. С постановление от 10.02.09г. е отказано
образуването  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от
постановлението  да  се  изпрати  на  жалбоподателя.  Проследи  се
изпращането на постановлението по куриерския дневник. Установи се,
че същото е изпратено на 11.02.09 г.  с обикновена поща.

- пр. пр. 67/09 г. Образувана е на 04.02.09 г. по повод молба от А. Т. С
постановление  от  05.02.09  г.  е  възложено  извършването  на
предварителна проверка, със срок 20 дни. Преписката е получена в РП
на 06.03.09 г. С постановление от 09.03.09 г. е отказано образуването на
досъдебно производство. Разпоредено е препис от постановлението да
се изпрати на А. Т.

- пр.  пр.  128/09 г.  Образувана е  на 06.03.09 г.   по повод изпратен по
компетентност от СОП сигнал от О. А. срещу В. Ц. С постановление от
09.03.09 г. е възложено извършването на предварителна проверка, със
срок  20  дни.  Преписката  е  получена  в  РП  на  03.04.09  г.  С
постановление  от  16.04.09 г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство. Проследи се изпращането на постановлението
по куриерския дневник. Установи се, че същото е изпратено на 29.04.09
г.   

- пр. пр. 765/08 г. Образувана е на 17.11.08 г. по повод жалба от П. М.
След извършена проверка,  с постановление от 07.01.09 г.,  е отказано
образуването  на  досъдебно  производство.  С  писмо  от  04.02.09г.
преписката  е  изискана  от  СОП.  Изпратена  е  на  същата  дата.  С
постановление от 10.02.09 г. на СОП постановлението на РП Своге е
потвърдено. 

 
Прокурор Варадинова
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- пр. пр. 330/09 г. Образувана е на 29.05.09 г. по повод заявление от Л. И.
срещу С. П. С постановление от 08.06.09г. на прокурор Макрелова е
възложено  на  РУ  на  МВР  Своге  извършването  на  предварителна
проверка,  със  срок  20  дни.  На  30.06.09г.  е  получено  искане  за
продължаване на срока на проверката.   Същото е уважено от районния
прокурор на РП Своге и срокът е продължен с 20 дни. На 13.07.09 г. е
получено  ново  искане  за  продължаване  на  срока  на  проверката.
Искането  е  уважено и  срокът  е  удължен с  10  дни  от  зам.-районния
прокурор. Преписката е получена в РП на 21.07.09 г. На същата дата
чрез  използване  на  програмата  за  случайно  разпределение,  поради
отпуск  на  прокурор  Макрелова  преписката  е  преразпределена  на
прокурор Варадинова. С постановление от същата дата е постановен
отказ от образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис
от постановлението да се изпрати на Л. И. 

- пр. пр. 347/09 г. Образувана е на 08.06.09 г. по повод получена от РУ на
МВР  –  Своге  докладна  записка.  С  постановление  от  09.06.09  г.  е
възложено  на  РУ  на  МВР  Своге  извършването  на  допълнителна
проверка със срок 7 дни. Преписката е получена в РП на 17.06.09 г. С
постановление от същата дата  е  отказано образуването на досъдебно
производство. Препис от постановлението е разпоредено да се изпрати
на пострадалия Н. М.  Проследи се изпращането на постановлението по
куриерския дневник. Установи се, че същото е изпратено на 18.06.09 г.  

- пр. пр. 364/09 г. Образувана е на 10.06.09 г. по повод жалба от М. Ц.
срещу А. А. С постановление от 12.06.09 г. е разпоредено да се извърши
от  РУ  на  МВР  Своге  проверка,  със  срок  15  дни.  На  07.07.09  г.  е
получено искане за продължаване на срока на проверката. Върху него
наблюдаващият прокурор е поставил резолюция, че предлага срокът на
проверката да бъде продължен с 20 дни. Това предложение е уважено
от районния прокурор на РП Своге. На 30.07.09 г. и на 07.08.09 г. са
изпратени напомнителни писма до РУ на МВР, с които преписката е
изисквана. Същата е получена в РП на 17.08.09г. С постановление от
същата  дата  е  отказано  образуването  на  досъдебно  производство.
Разпоредено  е  препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на
жалбоподателката.

- пр. пр. 607/09 г. Образувана е на 09.09.09 г. по повод жалба от К. В. и
П.  И.  С  постановление  от  10.09.09  г.  е  отказано  образуването  на
досъдебно производство. На 12.11.09 г. в РП е получена жалба срещу
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постановлението. С писмо от същата дата преписката е изпратена по
компетентност  на  СОП.  С  постановление  от  17.11.09г.  на  СОП
постановлението  на  РП  Своге  е  отменено.  След  извършване  на
допълнителна  проверка,  чиито  срок  е  бил  продължаван  от  районния
прокурор, с постановление от 23.02.10 г. отново е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. 

Образуването, движението и приключването на преписките, по които
е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство  е  в
установените срокове. В случай на необходимост от продължаване срока на
проверката,  същият  се  продължава  от  районния  прокурор,  съгласно
разпоредбите на Указание И-281/06 г. на главния прокурор на РБългария за
дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,  извършването  и
приключването на предварителни проверки.

При  постъпване  на  жалби  срещу  постановленията  за  отказ  от
образуване на досъдебно производство, или при изискването им от СОП за
осъществяване на инстанционен контрол, преписките се администрират и
изпращат в  деня  на  получаването на  жалбата или  писмото,  с  което  са
изискани. 

Отразяването на движението на преписките във входящия дневник и
Дневника за възлагане на проверки е пълно и съответства на съдържащите
се в тях материали.

Препис  от  постановлението  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство,  преимуществено  се  изпраща  само  до  жалбоподателите  с
обикновена поща.

В някои случаи се констатира забавяне при изпращането на преписи
от постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство на
лицата. Прави впечатление,  че датата на постановлението и датата на
деловодна обработка съвпадат и се изписват от изготвилия акта прокурор,
което е възможно обяснение за констатираното забавяне,  тъй като във
входящия дневник се отразява поставената върху постановлението дата, а
не датата на реалното постъпване на преписката в деловодството.

Изложеното дава основание да се направят следните препоръки:
Препис от постановлението за отказ от образуване на досъдебно

производство  да  се  изпраща  и  на  лицата,  срещу  които  е  извършвана
проверка,  съобразно  Указание  И-281/06  г.  на  главния  прокурор  на
РБългария  за  дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,
извършването и приключването на предварителни проверки.
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 Датата  на  деловодна  обработка  да  се  поставя  от  служител  в
деловодството  в  деня  на  представяне  на  документа  за  регистриране,
съгласно  разпоредбата  на  чл.36  от  Инструкцията  за  деловодната
дейност и документооборота в прокуратурата на Република България.

  

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

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства

Наблюдаваните досъдебни и бързи производства през 2009 г.  са били
общо 601,  от които 16  бързи производства. През 2009 г.  са образувани  256
досъдебни производства и са наблюдавани още 329  досъдебни производства,
които са били образувани през предходни години.

 
 През  2009  г.  са  решени  общо  511 досъдебни  производства.

Приключени са и 16 наблюдавани бързи производства. В края на периода за
произнасяне от прокурор са били 19 досъдебни производства.

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  на  РП  Своге.
Установи се, че към момента на проверката прокурор Варадинова наблюдава
49  досъдебни  производства,  а  прокурор  Барболова   -  39  досъдебни
производства.

Всеки  понеделник  се  извършва  проверка  от  съдебен  служител  за
изтичане  срока  на  разследването,  с  оглед  докладване  на  наблюдаващия
прокурор.

По  образуваните  срещу  неизвестен  извършител  досъдебни
производства, с постановление на основание чл.  215, ал.1 и ал.2 от НПК,
наблюдаващите прокурори са възложили на оперативни работници при РУ
на МВР Своге да извършат оперативно-издирвателни мероприятия, с оглед
установяване на извършителя на престъплението. 

По наблюдателните преписки е приложена извадка от протокола за
случайно разпределение на делата.
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Към  момента  на  проверката  всички  наблюдавани  дела  са  в
законоустановения  или  разрешен  срок  на  разследване,  или  са  изготвени
своевременно искания за продължаване срока на разследването.

2. Проверка  на  образуването  и  движението  на  спрените
досъдебни производства

През 2009 г. са  спрени общо  125  наказателни производства, от които
114 срещу неизвестен извършител и 11 срещу известен извършител.

Възобновени са 35 наказателни производства през 2009 г., от които 15
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  20 спрени  срещу  известен
извършител. 

Към  момента  на  проверката  са  установени  общо  осем дела,  спрени
срещу известен извършител, които бяха изискани и проверени, както следва:

- сл. д. № 197/00 г. по описа на СОСлС-ТО – Своге, /пр.пр. 468/99 г.
по описа на РП Своге/;

- сл. д. № 3/00 г. по описа на СОСлС-ТО-Своге, /пр. пр. 98/98 г. по
описа на РП Своге/;

- дознание 260/02 г. по писа на РУ на МВР Своге, /пр. пр. 608/02 г. по
описа на РП Своге/;

- сл. д. 87/99 г. по описа на СОСлС-ТО-Своге, /пр. пр. 888/96 г. по
описа на РП Своге/;

- ДП 118/08 г. по описа на РПУ Своге, /пр. пр. 267/08г . по описа на
РП Своге/;

- ДП 107/08 г. по описа на РПУ Своге, /пр. пр. 227/08 г. по описа на
РП Своге/;

- ДП 178/09 г. по описа на РПУ Своге, /пр. пр. 495/09 г. по описа на
РП Своге/;

- ДП 47/06г.- по описа на РПУ Своге, /пр.пр. 140/06г. по описа на РП
Своге/.

Спрените досъдебни производства срещу известен извършител, които
са били наблюдавани от прокурор Макрелова, след нейното командироване
са били преразпределени чрез системата за случайно разпределение.

В наблюдателните преписки са приложени извадки от протокола за
избор на наблюдаващ прокурор.

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

Движението на спрените срещу известен извършител дела е отразено
пълно  и  точно  във  входящия  дневник,  както  и  във  водената  Книга  за
спрените дела срещу известен и неизвестен извършител.

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

Съгласно  предоставената  справка,  за  2009  г.  са  прекратени  305
наказателни  производства  /39 водени  срещу  известен  извършител  и  266
срещу неизвестен/, от които по давност 244. 

Беше извършена проверка на всички дела, по които са обжалвани пред
съда  постановления  за  прекратяване  на  досъдебни  производства.  Техният
брой за 2009 г. е  шест,  като  три  от постановленията са отменени от съда.
Видно  от  предоставената  справка  няма  постановления  за  прекратяване  на
наказателното производство, които да са обжалвани пред по - горестоящата
прокуратура. 

- ДП 203/07 г.  по описа на РУ на МВР Своге,  /пр. пр. 291/07 г.  по
описа на РП Своге/.  Досъдебното производство е било водено срещу
НИ  за  престъпление  по  чл.  216,  ал.1  от  НК.  Наказателното
производство е прекратено с постановление от 21.10.09 г.  Препис от
постановлението е връчен с обратна разписка на Н. М. на 09.11.09 г.
Във връзка с жалба от Н. М., с определение от 16.11.09 г. РС Своге е
върнал подадената жалба, като недопустима. Това определение на съда
е  било  потвърдено  и  с  определение  от  04.12.09  г.  на  Окръжен  съд
София.

- ДП 231/08 г. по описа на РУ на МВР Своге,  /пр. пр. 575/08 г.  по
описа на РП Своге/. Досъдебното производство е водено срещу Н. И.,
В.  К.  и  Б.  М.  за  престъпление  по  чл.  195,  ал.1,  т.3  от  НК.  С
постановление от 14.02.09 г. наказателното производство е прекратено.
Разпоредено  е  препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на  тримата
обвиняемия и на пострадалия Р. Р. По повод жалба от пострадалия,  с
определение от 21.04.09 г. РС Своге е потвърдил постановлението на
РП Своге. На 28.05.09 г. в РП Своге е получено от РС Своге препис от
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въззивна  жалба  на  Р.  Р.  до  ОС  София.  По  делото  няма  данни  за
произнасяне по тази жалба.

- ДП 301/07 г. по описа  на РПУ Своге, /пр. пр. 375/06 г. по описа на
РП  Своге/. Досъдебното  производство  е  водено  срещу  Т.  П.  за
извършено на 15.04.2005 г.  престъпление по чл.  129,  ал.2 от НК. На
25.06.08  г.  в  съда  е  внесен  обвинителен  акт.  С  разпореждане  от
16.03.09г. съдия Надя Бакалова от РС Своге на основание чл. 249, ал.2,
вр.  с  ал.1  от  НПК  е  прекратила  съдебното  производство  по  НОХД
203/08г. по описа на РС Своге на основание чл. 248, ал.2, т.3 от НПК и е
върнала  делото  на  РП  Своге  за  отстраняване  на  допуснатите
нарушения. Делото е получено в РП на 19.03.09 г. и на същата дата е
разпределено на прокурор Барболова.  След извършеното допълнително
разследване, в разрешен от ВКП четиримесечен срок за разследване, с
постановление от 25.09.09 г. наказателното производство е прекратено
на  основание  чл.  24,  ал.1,  т.3  от  НПК,  тъй  като  е  установено,  че
извършеното от Попов престъпление е по чл. 133, пр. 2, вр. чл. 129, ал.2
от НПК. По повод жалба от пострадалия, с определение от 06.11.09 г.
РС Своге е потвърдил постановлението на РП Своге.

Извърши  се  проверка  и  на  някои  от  досъдебните  производства,
наказателното  производство  по  които  е  прекратено,  поради  изтичане  на
предвидения в закона давностен срок, както следва:

- ДП 433/97 г. по описа на РСлС Своге, /пр. пр. 784/97 г./. Досъдебното
производство  е  било  образувано  на  01.10.97  г.  срещу  неизвестен
извършител за извършено на 21.05.97 г. престъпление по чл. 194, ал.1
от НК. С постановление от 11.11.97 г.  наказателното производство е
било  спряно.  С  постановление  от  09.09.09  г.  наказателното
производство е прекратено. Препис от постановлението е изпратен на
пострадалия. Върху постановлението е отбелязана датата на влизането
му в сила. 

- ДП 456/97 г. по описа на РСлС Своге, /пр. пр. 943/97 г./. Досъдебното
производство  е  било  образувано  на  12.12.97  г.  срещу  неизвестен
извършител за извършено на 24.04.97 г. престъпление по чл. 195, ал.1,
т.4 от НК. С постановление от 13.01.98 г. наказателното производство е
било  спряно.  С  постановление  от  07.09.09  г.  наказателното
производство е прекратено. Препис от постановлението е изпратен на
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пострадалия. Върху постановлението е отбелязана датата на влизането
му в сила.

- ДП 56/97 г. по описа на РСлС Своге, /пр. пр. 59/97 г./.  Досъдебното
производство е образувано на 19.02.97 г. срещу неизвестен извършител
за извършено на 03.01.97 г. престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 от НК. С
постановление  от  13.03.97  г.  наказателното  производство  е  било
спряно. С постановление от 28.07.09 г. наказателното производство е
прекратено.  Препис  от  постановлението  е  изпратен  на  пострадалия.
Върху постановлението е отбелязана датата на влизането му в сила.

- ДП 131/97 г. по описа на РСлС Своге, /пр. пр. 113/97 г./. Досъдебното
производство е образувано на 15.04.97 г. срещу неизвестен извършител
за извършено в периода 30.12.96 г. – 05.01.97 г. престъпление по чл.
195,  ал.1,  т.3  от  НК.  С  постановление  от  02.05.97  г.  наказателното
производство е спряно. С постановление от 22.07.09 г. наказателното
производство е прекратено. Препис от постановлението е изпратен на
пострадалия. Върху постановлението е отбелязана датата на влизането
му в сила.

Както по описаните, така и по всички останали проверени досъдебни
производства, наказателното производство е прекратено, поради изтекла
давност, без преди това да е било възобновено. Препис от постановленията
за прекратяване са изпратени с обратна разписка на пострадалите. Върху
всички постановления е отбелязана датата на влизането им в сила. 

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  18 обвинителни  актове.  През  същия

период  съдът  е  постановил  присъди  по  12 дела,  образувани  по  внесен
обвинителен  акт.  Осъдителните  присъди  по  общия  ред  са  6, има  една
оправдателна присъда , която е протестирана, но протестът не  е уважен,
сключени са  4  споразумения в хода на съдебното следствие,  а  едно дело е
прекратено от съда на основание чл.289, ал.1, вр. чл.24, ал.1, т.4 от НПК.

За  същия  период  5 дела  са  прекратени  и  върнати  от  съда  на
прокуратурата.  От  тях  3 са  върнати  с  разпореждане  на  съда  и  2 с
определение /едно  с определение на РС Своге и едно с решение на СОС/.
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Съотношението  на  внесените  в  съда  обвинителни  актове  и
прекратените  от  съда   и  върнати  на  прокуратурата  дела,  поради
допуснати  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила,  показва
необходимост  от  повишаване  на  професионализма  на  наблюдаващите
прокурори както при осъществяването на функцията им по ръководство
и  надзор  на  досъдебното  производство,  така  и  при  изготвянето  на
обвинителните актове.

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,  споразумения  и  предложения  за  освобождаване  от
наказателна отговорност.

- ДП 228/07 г., /пр. пр. 498/07 г./, наблюдаващ прокурор Барболова.
Делото е постъпило на 25.07.08 г. в РП. Обвинителният акт е изготвен
на 08.09.08 г. и на същата дата е внесен в съда /ПД 88/08 г./. Преди това
обвиняемият е бил призован да се яви на 05.09.08г. при наблюдаващия
прокурор. Върху корицата на прокурорското дело е отбелязано, че на
07.05.09 г. на обвиняемия е наложено наказание шест месеца „лишаване
от свобода”, чието изтърпяване е отложено за срок от три години. Във
водената  книга  е  записано,  че  присъдата  е  влязла  в  законна сила на
25.05.09 г. В прокурорското дело е приложен препис от определение на
РС  Своге  от  07.07.09  г.,  видно  от  което  на  подсъдимия  е  било
определено  общо  наказание  една  година  и  три  месеца  лишаване  от
свобода,  чието  изтърпяване  е  отложено  за  срок  от  три  години.
Констатира  се  незначително  забавяне  при  изготвянето  на
обвинителния акт.

- ДП 305/08 г., /пр. пр. 816/08 г./, наблюдаващ прокурор Барболова.
Делото е постъпило в РП на 02.02.09 г. Обвинителният акт е изготвен
на 02.03.09 г. На 04.03.09 г. е внесен в съда /ПД 15/09 г./. На 01.07.09г. е
сключено  споразумение  по  реда  на  чл.  384  от  НПК  между
наблюдаващия прокурор и упълномощения защитник на подсъдимия.
Копие от писменото споразумение е приложено по прокурорското дело.
Същото е одобрено от съда с протоколно определение от 01.07.09 г. 

- ДП 185/09 г., /пр. пр. 519/09 г./, наблюдаващ прокурор Варадинова.
Делото е постъпило в РП на 02.11.09 г. с мнение за съд. Досъдебното
производство е било водено срещу И. Г. и М. Н. за престъпление по чл.
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195, ал.1, т.3, вр. с чл. 194, вр с чл. 20, ал.1 от НК. С постановление от
05.11.09  г.  за  възлагане  извършването  на  отделни  действия  по
разследването  на  основание  чл.  218,  ал.1  от  НПК,  наблюдаващият
прокурор е върнал на разследващия орган досъдебното производство, за
да се назначи „служебен защитник на обвиняемите по чл. 197 от НК” и
да се извърши ново привличане в качеството на обвиняеми лица, разпит
и предявяване материалите от разследването. Определен е срок от пет
дни.  На  17.11.09г.  е  изпратено  напомнително  писмо  до  РУ на  МВР
Своге. На 26.11.09г. делото е получено в РП с придружително писмо,
видно от  което  „Указанията  на  РП не  са  изпълнени,  тъй  като  не  са
налице  условията  на  чл.  197  от  НК  -  не  е  върната  на  собственика
стойността на електрожена в размер на 350, 00 лв.”.  На 01.12.09 г.  е
изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу двамата обвиняеми.
Неправилните действия на наблюдаващия прокурор, изразяващи се в
указания  към  органа  на  разследване  в  противоречие  с
материалноправната норма на чл.197 от НК, са довели до забавяне
движението на делото.

-  ДП 58/09 г., /пр. пр. 177/09 г./, наблюдаващ прокурор Макрелова.
Делото  е  постъпило  в  РП  на  25.11.09  г  .  На  23.12.09  г.  е  изготвен
обвинителен акт и на същата дата е внесен в съда /ПД 91/99 г./.  Със
заповед от 21.04.10 г. на районния прокурор, тъй като наблюдаващия
прокурор е командирован в СОП, е определено по образуваното НОХД
да се яви прокурор Барболова. 

Досъдебните  производства,  по  които  са  изготвени  обвинителни
актове,  са  внесени  в  съда  в  законоустановения  едномесечен  срок  от
получаване на делото в прокуратурата, с изключение на единични случаи на
забавяне.

Отразяването във водената Книга за обвинителните актове е точно
и пълно.

През 2009 г. са изготвени и внесени 10 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
26,  като от  тях  24 предложения са уважени,  а  по  две от предложенията
лицето е оправдано. 

Беше извършена проверка на водената Книга по чл. 78а от НК. Видно
от нейното съдържание в нея се записват лицата, на които е наложено
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наказание по реда на чл. 78а от НК. Видно от графите, Книгата следва да
дава представа за името, вида и размера на наложеното му наказание, № на
делото, по което е наложено наказанието,  кога и от кой съд е получено
решението,  на  кой  орган  е  изпратено  за  изпълнение  и  кога  е  започнало
изпълнението на наказанието. В Книгата са отбелязани общо 27 дела. Като
цяло графите на кой орган е изпратена за изпълнение присъдата и кога е
започнало изпълнението на наказанието и съответно кога е приключило не
се попълват. На практика движението на делата по чл. 78а  се отразява в
обща  Книга,  в  която  се  описват  всички  внесени  в  съда  споразумения,
постановления по чл. 78а от НК и обвинителни актове. 

На случаен принцип беше извършена проверка на следните досъдебни
производства, по които след приключване на разследването е било изготвено
постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание, както следва:

- ДП 143/09 г., /пр. пр. 383/09 г./, наблюдаващ прокурор Варадинова.
Делото  е  постъпило на  08.07.09  г.  в  РП.  На  20.07.09  г.  е  изготвено
постановление  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание, което на същата
дата е внесено в РС Своге /ПД № 47/09 г./. С решение от 25.11.09 г. на
обвиняемия е наложено административно наказание по реда на чл. 78а
от НК.

- ДП 520/08 г., /пр. пр. 337/08 г./, наблюдаващ прокурор Барболова.
Делото  е  постъпило на  13.02.09 г.  в  РП.  На  31.03.09 г.  е  изготвено
постановление  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност  с  налагане  на  административно  наказание,  което  на
02.04.09  г.  е  внесено  в  РС  Своге  /ПД  №  23/09  г./.  С  решение  от
03.06.09г.  на  обвиняемия  е  наложено административно  наказание  по
реда на чл. 78а от НК. Налице е забавяне при произнасянето.

- ДП  16/09  г.,  /пр.  пр.  55/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Барболова.
Делото  е  постъпило на  03.07.09  г.  в  РП.  На  03.08.09  г.  е  изготвено
постановление  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание, което на същата
дата е внесено в РС Своге с /ПД № 50/09 г./. С решение от 25.11.09 г. на
обвиняемия е наложено наказание по реда на чл. 78а от НК.
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- ДП 162/08 г., /пр. пр. 707/08 г./, наблюдаващ прокурор Макрелова.
Делото  е  постъпило на  07.07.08  г.  в  РП.  На  08.07.08  г.  е  изготвено
постановление  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание, което на същата
дата с ПД № 61/08г. е внесено в РС Своге. С решение от 23.12.08г. на
обвиняемия е наложено наказание по реда на чл. 78а от НК.

Отразяването на движението на досъдебни производства, по които
след  приключване  на  разследването  е  било  изготвено  постановление  с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно  наказание,  във  водената  Книга  за  внесени  в  съда
прокурорски актове,  е пълно и точно. 

Както по описаните, така и по останалите досъдебни производства,
по които през 2009 г.  е внесено постановление по реда на чл.  78а от НК
движението е в законоустановените срокове, с изключение на забавянето
по ДП 520/08 г., /пр.пр. 337/08г./. 

Във всяко прокурорско дело е приложен заверен препис от решението
на съда, с което обвиняемите са освободени от наказателна отговорност и
им е наложено административно наказание по чл. 78а от НК. Върху всички
решения е отбелязана датата на влизането им в законна сила. 

За 2009 г.  са внесени в съда общо  62 споразумения за решаване на
делото в досъдебно производство. През този период съдът е одобрил 67, а 1 е
неодобрено. 

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 259/08 г., /пр.пр. 689/08 г./, наблюдаващ прокурор Макрелова.
Делото е постъпило в РП на 12.02.09 г. На 12.03.09 г. в РП е заведено
искане  от  обвиняемия,  с  което  моли  да  му  бъде  назначен  служебен
защитник. На 12.03.09 г. наблюдаващият прокурор е изпратил искане до
Адвокатски съвет София, за определяне на адвокат за осъществяване на
правна помощ „консултация, с оглед постигане на споразумение преди
започване на съдопроизводството”. С постановление от същата дата, на
основание  чл.  381  от  НПК,  вр.  с  чл.  21,  т.1  и  чл.  25  от  ЗПП  на
обвиняемия „следва да бъде определен адвокат, вписан в Националния
регистър  за  правна  помощ  -  консултация,  с  оглед  постигане  на
споразумение  преди  започване  на  съдопроизводството”.  Препис  от
същото е изпратен на Адвокатски съвет София. На същата дата в РП по
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факс  е  получено  уведомително  писмо,  в  което  е  посочено  името  на
определения служебен защитник. На 13.03.09 г. е изпратено искане от
наблюдаващия прокурор  на  основание  чл.  381  ,  ал.1  от  НПК до  РС
Своге,  с  което  се  иска  съдът  да  назначи  за  служебен  защитник  на
обвиняемия определения от САК адвокат. С определение от 14.03.09 г.
съдът е назначил служебния защитник на обвиняемия. Препис от това
определение е получен на 16.03.09 г. в РП. На същата дата е сключено и
внесено  в  съда  споразумение  /ПД  №  19/09  г./.  С  протоколно
определение от 31.03.09 г. съдът е одобрил постигнатото споразумение.

- ДП 190/08 г.,  /пр. пр.470/08 г./, наблюдаващ прокурор Макрелова.
Делото е постъпило на 23.12.08 г. в РП. По описания по-горе ред е бил
назначен служебен защитник на обвиняемия. На 22.01.09 г. е сключено
и внесено в съда споразумение /ПД 6/09 г./. С протоколно определение
от 05.02.09 г. съдът е одобрил постигнатото споразумение. 

- ДП  205/08  г.,  /пр.пр.524/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Барболова.
Делото е постъпило на 16.02.09 г. в РП. На 24.02.09 г. е сключено с
упълномощения  защитник  на  обвиняемия  и  внесено  в  съда
споразумение /ПД 14/09 г./.  С протоколно определение от 09.03.09 г.
съдът е одобрил постигнатото споразумение. 

- ДП  18/09  г.,  /пр.  пр.7/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Барболова.
Делото е постъпило на 21.07.09 г. в РП. По описания по-горе ред е бил
назначен служебен защитник на обвиняемия. На 20.08.09 г. е сключено
и внесено в съда споразумение /ПД 53/09 г./. С протоколно определение
от 21.10.09 г. съдът е одобрил постигнатото споразумение. 

- ДП 144/09 г.,  /пр. пр.374/09 г./, наблюдаващ прокурор Варадинова.
Делото е постъпило на 03.09.09 г. в РП. На 08.09.09 г. е сключено с
упълномощения  защитник  на  обвиняемия  и  внесено  в  съда
споразумение /ПД 56/09 г./.  С протоколно определение от 21.10.09 г.
съдът е одобрил постигнатото споразумение.

- ДП 226/09 г.,  /пр. пр.630/09 г./, наблюдаващ прокурор Варадинова.
Делото е постъпило на 23.10.09 г. в РП. По описания по-горе ред е бил
назначен служебен защитник на обвиняемия. На 24.11.09 г. е сключено
и внесено в съда споразумение /ПД 76/09 г./. С протоколно определение
от 11.12.09 г. съдът е одобрил постигнатото споразумение. 
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Действията  на  прокурорите  след  приключване  на  досъдебните
производства, по които е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК,
са в законоустановените срокове. 

Движението  на  тези  досъдебни  производства  е  отразено  пълно  и
точно във водената Книга за внесени в съда прокурорски актове.

По  всяко  едно  прокурорско  дело  е  приложен  заверен  препис  от
протоколното  определение,  с  което  са  одобрени  от  съда  сключените
споразумения.

За  2009  г.  прокурорите  от  РП  Своге  са  участвали  в  274 съдебни
заседания по наказателни дела.

2. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2009г.  са  приведени  в
изпълнение 96 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. 

- присъдна преписка Р 25/09 г. С присъда, влязла в сила на 18.02.09 г.
по НОХД 207/08г.  РС Своге е осъдил Г. К. на „лишаване от свобода” за срок
от три години. Присъдата е изпратена в РП с писмо от 25.02.09г. и е получена
на 27.02.09г. С писмо от 04.03.09г. РП е изпратила присъдата на Началника на
затвора София за изпълнение. Получена е там на 06.03.09г. С получено на
16.03.09г.  писмо  от  Началника  на  Затвора  София,  РП  е  уведомена,  че
присъдата  не  е  приведена  в  изпълнение,  тъй  като  осъденият  търпи  друга
присъда.  С  писмо  от  същата  дата  до  Началника  на  Затвора  София,  РП е
поискала  да  бъде  информирана  за  номера  на  присъдите,  които  търпи
Кирилов. Отговор е получен на 23.03.09г., видно от който предстои да бъде
извършена кумулация по различни присъди. На 06.11.09г. е получено писмо
от Затвора София, от което е видно, че Кирилов се задържа по НОХД 104/08г.
и НОХД 207/08г. на РС Своге. С писмо от 09.11.09г. РП Своге е уведомил РС
Своге за началото на изтърпяване на наказанието – 03.11.09г.
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- присъдна преписка Р 82/09г. С протоколно определение от 20.11.09г.
по  НОХД  225/09г.  РС  Своге  е  одобрил  постигнато  между  прокурор
Варадинова и защитника на обвиняемия С.  Х.  споразумение,  по силата на
което му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три месеца
при първоначален строг режим на изтърпяване. Със същото определение са
одобрени и  споразумения с  Л.  В.  /присъдна преписка Р  83/09г./  и  с  К.  П.
/присъдна преписка Р 84/09г./. Определението е влязло в сила на същата дата.
Получено е в РП Своге на 24.11.09г. Препис от определението РП е изпратила
на Началника на Затвора София, с копие до Началника на ОЗ „Следствени
арести” София на същата дата. На 02.12.09г. в РП е получено писмо от ГД
„Изпълнение  на  наказанията”,  видно  от  което  С.  Х.  е  бил  освободен  от
Затвора  София  на  27.03.08г.  по  изтърпяване.  С  писмо  от  02.12.09г.  до
Началника  на  Затвора  София  отново  е  изпратен  препис  от  протоколното
определение от 20.11.09г. „тъй като лицето се намира в Затвора София”. На
04.12.09г.  в  РП  Своге  е  получено  писмо  от  Затвора  София/изх.  дата
24.11.09г./,  видно  от  което  протоколното  определение  е  приведено  в
изпълнение, като за начало на наказанието е зачетено 27.08.09 г. С писмо от
07.12.09г. РП е уведомила РС Своге. На 19.02.10г. в РП е получено писмо от
Затвора София, видно от което наложеното на С. Х. наказание е изтърпяно. С
писмо от 24.02.10г. РП е уведомила РС Своге.

  
               

3. Гражданско - съдебен надзор.

През 2009 г. гражданско-съдебният надзор в   РП Своге се изразява в
участие на прокурор в едно граждански дела на РС Своге. 

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.  Всички  книги,  регистри  и  дневници,  с  изключение  на  Книгата по
чл.78а от НК се водят на много добре и съдържат нужната информация.

2.  Образуването,  движението  и  приключването  на  преписките,  по
които е  постановен  отказ  от образуване  на  досъдебно  производство е  в
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установените срокове. В случай на необходимост от продължаване срока на
проверката,  същият  се  продължава  от  районния  прокурор,  съгласно
разпоредбите на Указание И-281/06 г. на главния прокурор на РБългария за
дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,  извършването  и
приключването на предварителни проверки.

При  постъпване  на  жалби  срещу  постановленията  за  отказ  от
образуване на досъдебно производство, или при изискването им от СОП за
осъществяване на инстанционен контрол, преписките се администрират и
изпращат в  деня  на  получаването на  жалбата или  писмото,  с  което  са
изискани. 

Препис  от  постановлението  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство,  като  цяло  се  изпраща  само  до  жалбоподателите  с
обикновена поща.

В някои случаи се констатира забавяне при изпращането на преписи
от постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство на
лицата. Прави впечатление,  че датата на постановлението и датата на
деловодна обработка съвпадат и се изписват от изготвилия акта прокурор,
което е възможно обяснение за констатираното забавяне,  тъй като във
входящия дневник се отразява поставената върху постановлението дата, а
не датата на реалното постъпване на преписката в деловодството.

3.  Към  момента  на  проверката  всички  наблюдавани  дела  са  в
законоустановения  или  разрешен  срок  на  разследване,  или  са  изготвени
своевременно искания за продължаване срока на разследването.

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

4.  Произнасянията  на  наблюдаващите  прокурор  по  досъдебните
производства, по които са изготвени и внесени в съда обвинителни актове,
постановления по реда на чл. 78а от НК  и споразумения по реда на чл.381
от НПК, са в законоустановения едномесечен срок от получаване на делото
в прокуратурата, с изключение на единични случаи на забавяне.

ПРЕПОРЪКИ:
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1. Препис от постановлението за отказ от образуване на досъдебно
производство  да  се  изпраща  и  на  лицата,  срещу  които  е  извършвана
проверка,  съобразно  Указание  И-281/06  г.  на  главния  прокурор  на
РБългария  за  дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,
извършването и приключването на предварителни проверки.

 2. Датата на деловодна обработка да се поставя от служител в
деловодството  в  деня  на  представяне  на  документа  за  регистриране,
съгласно разпоредбата чл.36 от Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в прокуратурата на Република България.

3.  Съотношението  на  внесените  в  съда  обвинителни  актове  и
прекратените  от  съда   и  върнати  на  прокуратурата  дела,  поради
допуснати  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила,  показва
необходимост  от  повишаване  на  професионализма  на  наблюдаващите
прокурори както при осъществяването на функцията им по ръководство
и  надзор  на  досъдебното  производство,  така  и  при  изготвянето  на
обвинителните актове.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 69/03.05.2010 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 – Своге; 

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

досъдебните производства на РП – София;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6. Копие от заповед № № 42/2007 г., 39/2008 г., 5/2008 г., 36/2009 г.,
28/2009  г.,  6/2010  г.,  12/2010  г.,  13/2010  г.,  20/2010  г.  и  21/2010  г.  на
административния ръководител на РП Своге.

7. Извлечение от анализ за върнатите от съда дела и оправдателни
присъди през 2009 г.

8. Доклад за извършена ревизия на РП Своге от СОП за дейността
на прокуратура през 2008 г.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:
          ИНСПЕКТОР:

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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