
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    
СОФИЙСКИ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА

НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

Основание  на  проверката –  чл.54  Закона  за  съдебната  власт,
Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 120/
28.09.2010 г. на Главния инспектор на ИВСС.

Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  прокуратурата,  на
организацията по образуването и движението на преписките и делата, както и
приключването  им  в  установените  срокове,  анализ  на  приключените
преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика.

Проверката бе извършена в Софийска градска прокуратура от екипи в
състав:  инспектор  Анита  Михайлова с  експерти  Емил  Георгиев  и  Ана
Рачева   и  инспектор  Васил  Петров с  експерти  Маргарита  Борисова  и
Елеонора Иванова в  периода от 04.10.2010 г. – 30.11.2010 г.

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата
от Инспектората към ВСС Методика за извършване на проверки.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ  на  Годишния  отчетен  доклад  за  2009 г.  на  Софийска  градска
прокуратура  и  Отчетния  доклад  за  първото  шестмесечие  на  2010 г.  и  на
предоставените  от  СГП  4 бр.  справки  относно:  организацията  на
административната дейност на прокуратурата /справка №1/, организацията на



образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на
образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и  незабавни
производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките  включват  данни за  2009г.  и  за  първото  шестмесечие  на  2010г.,
както  и  отразяват  индивидуалната  натовареност  на  прокурорите  за  същия
период. 

Въз основа на проверката е изготвен настоящият Акт, който се
състои от две части:

-  част  първа  –  отразява  извършената  проверка  от  екипа  на
инспектор  Васил  Петров  на  организацията  на  административната
дейност  на  прокуратурата,  както и  проверката на  организацията по
образуването  и  движението  на  досъдебните  производства  в  СГП,
направените въз основа на проверките изводи и дадените препоръки;

-  част  втора  –  отразява  извършената  проверка  от  екипа  на
инспектор  Анита  Михайлова  на  организацията  по  образуването  и
движението  на  преписките  в  прокуратурата,  както  и  проверка  на
организацията   на  съдебния  надзор,  направените  въз  основа  на
проверките изводи и дадените препоръки.
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ЧАСТ ПЪРВА

Отразява  извършената  проверка  от  екипа  на
инспектор  Васил  Петров на  организацията  на
административната дейност на прокуратурата, както и
проверката  на  организацията  по  образуването  и
движението  на  досъдебните  производства  в  СГП,
направените въз основа на проверките изводи и дадените
препоръки
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КОНСТАТИВНА ЧАСТ

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

          1.Щатна осигуреност.

Общият брой на прокурорите по щат  в   СГП към 31.12.2009г.  е  82
прокурори, като средно списъчният брой на реално работилите прокурори е
64.  През  цялата  година има командировани прокурори от СГП в по-горни
прокуратури  и  в  СГП  от  други  прокуратури.  Незаети  щатни  бройки  за
прокурори – 17.

Общият  брой  на  служителите  от  администрацията  на  СГП до
08.05.2009г. е 72 щ.бр., заети пред целия период. От 08.05.2009г. – 188 щ.бр.
(72 щ.бр. в СГП и 118 щ.бр. в СО при СГП).

От 01.04.2010г. щатната осигуреност на прокурори в СГП е 92 щ.бр. С
решение на ВСС по протокол № 13/2010г.  са трансформирани 10 щ.бр.  за
„мл.следовател” в длъжност „прокурор” по щата на СГП. Средно списъчният
брой на реално работилите през 2010г.  прокурори е 82.  През периода има
командировани прокурори от СГП в по-горни прокуратури и в СГП от други
прокуратури.

Общият брой на служителите от администрацията на СГП   е 189 щатни
бройки, от които 71 – в СГП и 118 – в СО при СГП.

Със заповед № 470/21.05.2009г. на градския прокурор Николай Кокинов
е утвърдена следната структура на СГП :

І  отдел  „Икономически  престъпления,  престъпления  по  служба  и
корупция” с ръководител на отдела зам. градския прокурор Роман Василев. В
този отдел са разпределени 22 прокурори.

ІІ  отдел  „Престъпления  против  личността  и  престъпления  против
Републиката”  с  ръководител зам.  градския прокурор Иванка Трифонова.  В
този отдел са разпределени 10 прокурора.

ІІІ  отдел  „Общоопасни  престъпления”  с  ръководител  на  отдела  зам.
градския  прокурор  Божидар  Джамбазов.  В  този  отдел  са  разпределени  11
прокурора.

ІV отдел „Административно – съдебен надзор,  гражданско – съдебен
надзор и надзор за законност” с ръководител зам. градския прокурор Ангел
Илиев. В този отдел са  разпределени 10 прокурора.
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V отдел „Изпълнение на наказанията” с ръководител прокурор Сергей
Стойчев. В този отдел са разпределени 5 прокурора.

VІ отдел „Следствен” с ръководител Атанас Атанасов, който се състои
от четири сектора.

По  силата  на  цитираната  заповед  е  утвърдено  сформирането  на  пет
специализирани звена, както следва:

- противодействие на прането на пари;
- противодействие на организираната престъпност;
- противодействие  на  корупцията  и  разследване  на  престъпления,

извършени от лица с имунитет;
- престъпления, извършени от служители на МВР и ДАНС;
- противодействие на престъпленията против финансовата система на

ЕС.   

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

На  основание  Правилника  за  организацията  на  дейността  на
администрацията  на  Прокуратурата  на  Република  България  се
водят:
Входящ дневник и азбучник към входящия дневник;
Изходящ дневник;
Описна книга на досъдебните производства:
а/разследвани от разследващ полицай
б/разследвани от следовател
Азбучник към книгите на досъдебните производства;
Описна книга по наказателно-съдебен надзор по обвинителни актове и

азбучник;
Описна  книга  за  споразумения  и  предложения  за  освобождаване  от

наказателна отговорност;
Книга за изпълнение на присъдите и азбучник;
Административен дневник;
Заповедна книга;
Книга за постъпилите ревизионни актове и азбучник към нея;
Книга за веществените доказателства.

В СГП за 2009г. са водени 18бр. входящи дневници, като е възприето
деление на дневниците на такива, в които се завеждат преписки и досъдебни
производства/ДП/ и на входящи дневници, в които се завеждат получени в
СГП  искания  за  продължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  от  СРП.
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Записите  в  дневниците  се  водят  редовно,  като  в  тях  се  отразяват  всички
обстоятелства, свързани с движението на преписките и делата. 

Със  Заповед  №  449/20.05.2009г.  на  градския  прокурор  Николай
Кокинов  е  разпоредено  да  бъде  създаден  отделен  деловоден  регистър  за
описване на входящата поща до следствения отдел при СГП.

Административен дневник. В него се отбелязват поредните номера на
административните  преписки,  входящата  и  изходящата  кореспонденция на
СГП,  отнасяща  се  до  административната  дейност  на  прокуратурата.  В
отделни папки е  класирана  кореспонденцията  с  ВСС,  ГП на  РБ и  ВКП,  с
министерства,  ведомства,  поделенията на МВР,  ДАНС,  ВКС, СГС, СРС,
свързани със съответната административна преписка.

Описна книга по НСН по обвинителни актове. Води се редовно, като
в нея са правят всички изискуеми отбелязвания.

По указание на Върховна касационна прокуратура се водят:
1.Регистър за дисциплинарни производства и предприетите по чл.327

ЗСВ „мерки” срещу магистрати от СРП и СГП;
2.Регистър  на  спрените  досъдебни  производства  срещу  Известен

извършител;
3.Регистър  на  спрените  досъдебни  производства  срещу  Неизвестен

извършител;
4.Описна  книга  на  входящи  европейски  заповеди  за  арест  и

екстрадиции;
5.Описна книга на възложените предварителни проверки;
6.Таблица в електронен вид,  по стандарт,  зададен от отдел 8-ми при

ВКП  за  преписки  и  досъдебни  производства  на  звеното  за  злоупотреби  с
европейски фондове.

Със  Заповед  №  228/09.02.2010г.  на  градския  прокурор  Николай
Кокинов,  в  изпълнение  на  Указание  изх.  №  28/2010г.  на  завеждащ  отдел
„Инспекторат” при ВКП, Заповед № 28/19.01.2010г. на апелативния прокурор
на гр.  София, е  разпоредено въвеждането на Регистър  за дисциплинарни
производства и предприетите  по чл.327 ЗСВ „мерки” срещу магистрати от
СРП и СГП. Регистърът следва да съдържа пореден номер, дата на образуване
на  дисциплинарното  производство,  името  и  длъжността  на  магистрата,
спрямо  когото  е  започнато  дисциплинарното  производство  и  от  коя
прокуратура е  той,  ако производството е  по чл.310 от ЗСВ – наказващият
орган по смисъла на чл.311 от ЗСВ, органът по чл.312, ал.1 от ЗСВ, който е
направил  предложение  за  налагане  на  дисциплинарно  наказание,
дисциплинарното  нарушение  по  чл.30,  ал.3  от  ЗСВ  и  кратко  описание  на
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съдържанието  му,  дата,  номер и  съдържание  на  решението  на  наказващия
орган.

Разпоредено  е  регистърът  да  се  изготви  и  води  от  началник  „  Адм.
Служба”,  а  при нейно отсъствие   от  главен специалист в звено „Човешки
ресурси”.

Проверката  установи,  че  регистърът  е  заведен  и  се  води  редовно.  В
отделна папка са класирани дисциплинарните производства срещу отделните
магистрати, както и кореспонденцията с горестоящите прокуратури по този
въпрос.

Входящ дневник на ЕЗА и ЕКС.  Вписва се № на СГП, НП, прокурор,
държава ЕЗА и ЕКС, име и ЕГН на лицето, № на ВКП и прокурор,   взетата от
СГС  мярка  за  неотклонение,  евентуален  протест  и  решението  на  САС,
решението на СГС, евентуален протест и решение на САС, решение.

Описна  книга  на  преписките  с  възложени  проверки.  Водена  е
редовно,  с  отбелязване  на  номер  на  преписката,  наблюдаващ  прокурор,
структурата,  в  която  е  изпратена  преписката,  срок  за  извършване  на
проверката, дата на изпращане и дата за доклад.

Със Заповед № 1299/06.07.2009г. на градския прокурор, във връзка с
указание  на  ВКП,  е  наредено  създаването  на  специален  регистър  на
случаите с паралелни разследвания в РБ и в чужбина за периода 01.01
-31.12.2009г.  В  заповедта  подробно  са  изписани  обстоятелствата,  които
следва да бъдат вписани в този регистър.

По собствена инициатива се водят:
1.Описна  книга  за  следствените  поръчки  и  международна  правна

помощ;
2.Книга на задържаните лица;
3.Книга за протести по чл.64 и чл.65 от НПК;
4.Книга по чл.368 НПК;
5.Книга за изменените мерки от СГС и САС;
6.Книга за потвърдени и отменени прокурорски актове  по преписки и

дела от по-горни прокуратури;
7.Описна книга на издадените удостоверения за съд и следствие;
8.Книга за върнатите досъдебни производства в Следствените отдели и

РПУ-тата;
9.Книга за наблюдаваните досъдебни производства по прокурори;
10.Книга за протестите по НОХД на СГС;
11.Книга за участие на прокурорите в граждански дела по ЗОДОВ;
12.Книга за второинстанционните наказателни производства;
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13.Книга на върнатите от СГС НОХДела;
14.Докладни книга за досъдебни производства, преписки и присъди;
15.Помощни тетрадки за отбелязване раздаването и вземането на делата

от прокурорите при подготовката им за съдебно заседание;
16.Разноски тетрадки;
17.Тетрадка за обратни разписки и номера на прокурорските преписки,

изпратени по пощата;
В СГП  са въведени регистри, които се водят на отчет в регистратурата

за  класифицирана  информация,  съгласно  изискванията  на  Правилника  за
прилагане  на  Закона  за  защита  на  класифицираната  информация  –  14  бр,
както  и  такива,  въведени  по  преценка  на  служителя  по  сигурността  на
информацията – 5 бр.

Книга за върнатите ДП в следствените отдели  и РПУ. В книгата се
отбелязва номер на ДП, името на наблюдаващия прокурор, престъплението,
за  което  се  води  ДП,  органът,  който  връща  ДП,  както  и  основанието  за
неговото  връщане.  Също  така  се  отбелязва  къде  се  връща  ДП  с  дадени
указания и срокът, в който същите следва да бъдат изпълнени.

Книга за протестите. Отбелязват се дата, номер на ПД, НОХД и състав
на  СГС,  прокурор,  имена  на  подсъдимите,  текста  от  НК  и  наложеното
наказание,  основание  на  протеста,  допълнителни  мотиви  и  резултата  от
протеста.

Книга за протести ВНОХД. В нея се отбелязват дата, номер на ПД на
СРП, ВНОХД СГС, прокурор, дата „СЗ”, основание от НПК, допълнителни
мотиви, срещу присъда и решение, резултат от протеста.

Книга за участието на прокурорите в граждански дела по ЗОДОВ.
Съдържа  отбелязвания  на  номер  на  гражданското  дело,  прокурорска
преписка, страна, име на прокурор и датата на писмения отговор до СГС, с
копие до ВКП, дата на насрочване на съдебните заседания. Отбелязва се дали
делото е решено.

Книга  за  върнатите  от  СГС  НОХД.  Записва  се  номер  на
прокурорската преписка, номер на ПД, прокурорът, внесъл обвинителния акт,
датата, на която е върнато от СГС,  датата на връщане на ДП от следствената
служба или РПУ, новия номер на ПД и дата на внасяне в СГС, прокурор.

Наблюдателните  производства  в  повечето  случаи  се  съхраняват  в
деловодството. Те се докладват ежемесечно на наблюдаващите прокурори от
деловодителите, които са разпределени по отдели. 

Въз основа на Заповед № 760/ 03.06.2009г.  на Градския прокурор на
СГП, ежемесечно в срок до 5 число двама съдебни служители - на длъжност
старши  специалист  канцелария  и  завеждащ  регистратура  „Класифицирана
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информация”,  изготвят  писмена  справка  и  докладват  лично  на  Градския
прокурор  за  възложените  и  нерешени  в  законоустановения  срок  за
произнасяне по чл.242, ал.3 от НПК преписки и ДП от прокурорите в СГП.  

Докладът  се описва в  докладни книги,  съответно за  ДП,  преписки и
присъди, които се водят от отделни деловодители. Прокурорите не полагат
подпис  при  получаване  на  преписките  и  делата.  В  докладната  книга  за
преписки, при връщане на решената преписка от прокурора на деловодителя,
последният отразява дата в книгата. 

Със  Заповед  №  1821/29.12.2008г.  на  Градския  прокурор,  считано  от
01.01.2009г., е въведена организация на работата в деловодството на СГП. По
силата  на  заповедта  са  определени  служителите,  които  осъществяват  и
отговорят  за  изрично  описани  дейности,  както  и  за  воденето  на  книгите,
регистрите  и  дневниците.  Извършването  на  тези  дейности  е  вписано  и  в
длъжностните  характеристики на  съдебните  служители.  С  така  създадения
ред,  всеки  един  служител  е  персонално  отговорен  за  осъществяването  на
определена дейност. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на
съдебния администратор на СГП.

3.Информационно обслужване, статистика и анализ.

Унифицираната  информационна  система  /УИС/,  предоставена  от
ВКП, е внедрена със заповеди № 1132/26.10.2006г., № 1111/19.09.2007г. и №
860/25.06.2008г. на Градския прокурор на СГП и работи с нейната последна
версия  –  3.0.  УИС,  като   обхваща  цялата  дейност  на  прокуратурата  и
подлежи на  постоянно усъвършенстване.  В  системата  са  въведени всички
данни с някои изключения,  по отношение на данни, които липсват в самите
преписки. Системата способства за осъществяване на контрол по сроковете
на  разследването  и  сроковете  на  проверките,  както  и  за  нуждите  от
статистически данни.

Всички материали, заповеди, писма, и др. свързани с използването на
УИС, се съхраняват в отделни папки, които бяха проверени.

С писмо № адм.45/06.07.2010г. на заместника на апелативния прокурор
Г. Стоянова, сектор УИС при ВКП е уведомен за преписки на СГП с непълни
и  липсващи  данни  в  електронния  регистър.  Въз  основа  на  подадената
информация  експертите  от  сектор  „УИС”  са  извършили  проверка  на
преписките и отново са констатирали непълноти. В тази връзка, с писмо №
10394/14.07.2010г.  ВКП,  07  отдел  е  указала  на  СГП  да  бъде  обърнато
внимание  на  проблема с  невъвеждането на  пълни данни в  УИС,  като се
предприемат съответни мерки.  
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В изпълнение на указанията на ВКП, със Заповед № 2049/19.07.2010г.
на Градския прокурор, във връзка с пр. № Адм. 200/2010г. по описа на СГП,
е разпоредено всеки прокурор да записва в собствената си папка на сървъра
на СГП всеки създаден от него акт по възложените му преписки и ДП, като
задължително отделните документи се запазват с име в определен формат.
Също така всеки съдебен служител, обработващ изходяща кореспонденция
по преписки и ДП, се задължава при регистриране на изходящото движение в
УИС да прикрепя файла, съдържащ съответния прокурорски акт. В края на
всяка  работна  седмица  зам.  градския  прокурор  Ив.  Трифонова  следва  да
предоставя на градския прокурор списък с имената на прокурорите, които не
са изпълнили задълженията си по настоящата заповед за преценка за търсене
на дисциплинарна отговорност. В случай, че в две поредни работни седмици
един и същ служител не отстрани едно и също допуснато от него нарушение
при  въвеждането  на  данните  в  УИС,  началника  на  административната
служба следва да уведоми съдебния администратор на СГП за преценка за
търсене на дисциплинарна отговорност.

Със Заповед № 39/08.01.2010г. на Градския прокурор, във връзка със
Наредба  № 14/18.11.2009г.,  за  реда  и  начина  за  предоставяне  достъп  на
органите на съдебната власт до Национална база данни „Население” и
във връзка със заповед на зам. главния прокурор при ВКП Валери Първанов,
е  въведен  ред  при  възникнала  служебна  необходимост,  наблюдаващия
прокурор  да получи информация от тази база данни. За целта се изготвя
искане  за  получаване  на  справки  от  информационните  фондове,  което  се
предава за изпълнение на упълномощени служители. Получената справка се
предоставя на наблюдаващия прокурор срещу подпис, заедно с екземпляр от
регистрираното искане, за прилагане към материалите по преписката.

До месец април 2010г.  в СГП са ползвани правно-информационните
системи  АПИС,  СИЕЛА  И  ЛАКОРДА.  От  месец  август  се  ползва  само
ЛАКОРДА. 

Информационното  обслужване  и  технологии  се  води  от  системен
администратор, който отговаря за програмното и технологичното състояние
на компютърната техника, обучава прокурорите и съдебните служители при
работа с компютърна техника и програмни продукти, осигурява електронна
обработка на статистическата информация.

Организация  на  дейността  по  водене  на  статистиката съгласно
указанията на ВКП.
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В  СГП  статистиката  се  води  по  утвърдени  от  ВКП  статистически
таблици, в изпълнение на указанията на ВКП с изх.№ 301/2007г., изменени и
допълнени с указание изх.№ 283/30.10.2008г. на Главния прокурор и Заповед
№  801/29.12.2009г.  на  Административния  ръководител  на  Софийска
апелативна прокуратура. Изготвят се ежемесечни, тримесечни, шестмесечни,
деветмесечни и годишни статистически отчети по преписки, дела и присъди,
обобщени със Софийска районна прокуратура, както и тематични справки.
Статистическата  информация  се  изпраща  в  Софийска  апелативна
прокуратура.

Аналитичната дейност на  Софийска градска прокуратура се състои в
следното: 

1.Изготвят се шестмесечни и годишни доклади за цялостната дейност
на СГП;

2.Правят се анализи на всяко тримесечие за причините за връщане на
делата от СГС;

3.Изготвят се периодично справки за досъдебните производства по дела
от  особен  обществен  интерес  –  за  2009г.,  ежемесечно,  за  2010г.,  на
тримесечие. Последната такава справка е изготвена на 31.03.2010г. След тази
датата справките по този вид дела се изготвят при поискване.

4.Изготвят  се  при  поискване  справки  за  дела,  наблюдавани  от
Европейската комисия;

5.През 2009г. са изготвяни на шест месеца справки за прекратените по
давност дела;

6.  Периодично  /на  три  месеца/  се  изготвят  справки  за  преписки  и
досъдебни  производства,  образувани  срещу  магистрати,  депутати,  за
извършени  престъпления  по  чл.253  НК,  организирани  престъпни  групи,
особено тежки престъпления, насилия над деца,  злоупотреби с Европейски
фондове;

7.На  всяко  шестмесечие  и  годишно  се  изготвя  информация  относно
възлагането и изпълнението на ДНК  експертизи;

4.Организация  на  дейността  по  описване  и  съхранение  на
веществените доказателства.

 Със  Заповед  №2094/22.07.2010г.  на  Градския  прокурор,  с  оглед
привеждане  организацията  на  работа  в  СГП  и  СО  при  СГП,  свързана  с
приемането, предаването,  изпращането,  съхранението и унищожаването на
веществени доказателства в съответствие с приетия от ВСС  ПОДАПРБ / ДВ
бр.66/2009г./, е указан реда за осъществяване на горепосочената дейност, на
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базата  на  утвърденото  „Методическо  ръководство  за  организацията  на
работата и контрола върху съхраняването и боравенето с ВД” и установената
досегашна практика в СГП. Веществените доказателства постъпват ведно с
делото с отделен опис или приемателно – предавателен протокол. Самото ДП
се завежда във входящия регистър и в книгата на ВД, а ВД се завеждат в
специалния за това регистър, където получават пореден номер и се прилага
екземпляр  от  описа  или  протокола.  Този  номер  се  вписва  върху
съпроводителното  писмо,  с  което  делото  постъпва  в  СГП.  При  цялото
движение на делото до окончателното му решаване ВД имат един и същи
номер  в  регистъра.  С  цитираната  заповед  е  определен  служител  от
канцеларията  за  приемане и  съхраняване  на  ВД в  прокуратурата,  както и
завеждащ склад ВД в СО при СГП.

В  изпълнение  на  чл.105,  ал.1  и  ал.2  от  ПОДАПРБ  е  определена
комисия, която в срок до 30.09.2010г. да провери налице ли са всички ВД,
правилно ли се съхраняват, има ли доказателства, по отношение на които не
е направено разпореждане на прокурора или разпореждането не е изпълнено.

На  проверяващия  екип  бе  предоставен  протокол  от  30.09.2010г.  за
работата на комисията, сформирана въз основа на горепосочената заповед. В
протокола  е  упоменато,  че  следва  да  бъде  извършена  проверка  на  ВД,
постъпили в СГП за периода от  2006г.  до 2009г./  предишната проверка е
обхванала периода от 1995г. до 2005г./ От протокола е видно, че от 98бр.
постъпили ВД  в СГП през 2006г., по отношение на 15бр. от тях, намерени в
наличност,  няма произнасяне в прокурорския акт  с  номерата  постъпили в
СГП. За 2007г. по 3 бр. няма произнасяне в прокурорски акт. За 2008г. по
1бр. няма произнасяне в прокурорски акт.За 2009г. по 3бр. няма произнасяне
в прокурорски акт.

Представен бе регистър на ВД, постъпили в СГП през 2009г. – 28бр. В
регистъра е отразено:

- номер на ВД
- номер на прокурорската преписка
- номер на ДП
- къде е изпратено ВД
- къде се съхранява в СГП

В СГП веществените доказателства се съхраняват в 2 стаи, както и в
архива на прокуратурата.

   Със Заповед № 1314/2007г.на Градския прокурор  е определен съдебен
служител от деловодството, който отговаря за съхраняването и воденето на
книгата  на  веществените  доказателства.  В  книгата  задължително  се  слага
входящ  номер  на  ВД,  прилага  се  опис  и  се  отбелязва  движението  на
веществените доказателства. Книгата се води до края на 2008г. През 2009г. и
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2010г.  постъпилите  веществени  доказателства  се  записват  на  електронен
носител,  а  описите,  с  които  са  постъпили  самите  ВД  и  предавателно-
приемателните протоколи, с които са излезли, както и прокурорските актове
за  спиране  и  прекратяване  се  класират  във  отделна  папка,  на  хартиен
носител.

  5.Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките
и делата.

Със Заповед № 1233/12.10.2007г. на Градския прокурор  е разпоредено
преписките и делата в СГП  да се разпределят чрез предоставения от ВСС
програмен  продукт  за  случайно  разпределение  на  преписки  и  дела  „Law
Choice”. Определени са 9 групи преписки и дела, които ще се разпределят с
този  програмен  продукт,  при  съответна  процентна  натовареност  на
прокурорите. Всички промени в системата се осъществяват чрез издаване на
нови  заповеди  с  отразените  в  тях  корекции.  Последната  заповед  /към
момента на проверката от ИВСС/ е № 2723/04.10.2010г.  Към тази дата са
извършени  общо 16  изменения  и  допълнения  на  първоначалната  заповед.
Най-често  причината за внасяне на промени  е породена от необходимостта
прокурори  от  СГП  да  бъдат   временно  освободени  от  разпределение  на
доклад, изцяло или частично, поради ангажираност по определено досъдебно
производство. Заповедите за извършваните промени се съхраняват в отделни
папки по години, както и писмата, въз основа на които се правят промените.

Протоколите на хартиен носител от  електронното разпределение на
случаен  принцип  се  съхраняват  в  отделни  папки.  Същите  ежедневно  се
заверяват от компютърния оператор, който работи със системата, съгласно
заповедта на градския прокурор. 

  В отделни папки се класират списъците с отсъстващите прокурори за
деня,  поради  отпуск  по  болест,  платен  отпуск,  участие  в  семинар  или
др.причина. На тях новопостъпили преписки не се разпределят.

  6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител

  Заповедите и разпорежданията на административния ръководител по
организацията  и  дейността  на  прокуратурата,  издадени  в  периода
01.01.2009г. – 31.12.2009г. са, както следва:

Заповеди по личния състав – 739;
        Заповеди на ръководството по дейността на прокуратурата – 218;
        Заповеди по указание на Главния прокурор – 65;
        Заповеди по собствена преценка – 153;
        Заповеди за експертни съвети и комисии – 36;
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        Заповеди за командировки в страната – 91;
        Заповеди за отпуск – 1627;   

Заповедите  и  разпорежданията  на  административния  ръководител  по
организацията  и  дейността  на  прокуратурата,  издадени  в  периода
01.01.2010г. – 1.07.2010 г. са, както следва:

Заповеди по личния състав – 516;
        Заповеди на ръководството по дейността на прокуратурата – 175;
        Заповеди по указание на Главния прокурор – 38;
        Заповеди по собствена преценка – 137;
        Заповеди за експертни съвети и комисии – 13;
        Заповеди за командировки в страната – 17;
        Заповеди за отпуск – 1094;
        Всички заповеди, издадени от административния ръководител на СГП
през  2009г.,  са  описани  в  Дневници  за  извеждане  на  заповеди  –  2  бр.,
съответно от № 1 - № 2010 и от № 2011 до 2711. В дневниците се прави
отбелязване относно предмета на заповедта и в кой том е подшит самия акт.
За 2009г. заповедите вече са подредени. Бе извършена проверка на тези от
тях, които касаят  ръководството по дейността на прокуратурата – 4 тома. 
        Дневникът за извеждане на заповеди за 2010г. съдържа описани 1807
акта  на  административния  ръководител  от  01.01.2010г.  до  30.06.2010г.
Обогатено е съдържанието на този дневник в сравнение с 2009г., като в него
вече  се  полага  подпис  на  лицето,  към  когото  е  адресирана  съответната
заповед, и се отбелязва датата на връчване. Бе извършена проверка на тези от
тях, които касаят  ръководството по дейността на прокуратурата – 3 тома.
        Към Дневниците  за извеждане на заповеди има приложени описи на
папките, в които тематично са класирани заповедите. За първото полугодие
на 2010г. папките са 19 бр.  
        Проверени  са още: План за дейността на СГП  за 2009г. и План за
дейността  на  СГП  за  2010г.  Определени  са  срокове  и  отговорници  по
отделните  задачи,  които  са  формулирани  по  надзори.  Ръководната  и
контролно-ревизионната дейност са в отделни раздели на плановете. Същите
са утвърдени от административния ръководител на СГП. 

Всички  прокурори  и  служителите  се  запознават  със  заповедите,
издадени от административния ръководител, срещу подпис.

 В  отделна  папка  са  класирани  заповеди  по  организация  на
деловодството. 

7.Наказания и поощрения
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Наложени наказания за  2009г.  и за  първото полугодие на 2010г.  от
административния ръководител - Градски прокурор на СГП няма, както и
няма предложения за налагане на такива.       

Предложение за поощрения  - няма 
Предложения  за  налагане  на  дисциплинарни  наказания  –  чл.311

ЗСВ. Общ брой – 3 за 2009г и 1 за 2010г.
От тях, уважени от ВСС – 1 за 2009г. и 1 за 2010г.
Неуважени от ВСС – няма.
Изменено в по-леко от ВСС – 2 за 2009г.

         Заповеди по чл.327 ЗСВ  - 3 за 2009г. и 2 за 2010г. 
       Въведен е регистър на дисциплинарните наказания от 2010г. За 2009г.

дисциплинарните наказания (преписки) са класирани в отделна папка.

8.Извършени проверки
         1.През  2009г.  е  извършена тематична проверка на пробационните
служби по привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди.
         2.В изпълнение на Заповед № ЛС-668/13.03.2009г. и № 1287/31.03.2009г.
на  ВКП,  съвместно  с  ВКП  и  САП  е  извършена  комплексна  ревизия  на
дейността на СРП за 2008г.
         Със Заповед № 587/28.09.2009г. на Административния ръководител на
САП е извършена цялостна ревизия на дейността на СГП през 2008г.

Въз  основа  на  доклада  за  извършената  комплексна  ревизия  на
дейността на СГП за 2008г. от ревизиращия екип от САП е изготвен анализ от
зам.  градския  прокурор  Иванка  Трифонова,  съдържащ  предложения  за
отстраняване  на   констатираните  при  ревизията  пропуски.  С  писмо  от
29.01.2010г.  по  №  Адм.600/2009г.  Градският  прокурор  е  уведомил
апелативния  прокурор   за  предприетите  мерки   във  връзка  с  негативните
констатации и дадените препоръки, съдържащи се в ревизионния акт на САП.
       
         9.Форми на обучение
         През 2009г. и първата половина на 2010г. прокурорите и служителите са
участвали  в  множество  обучения  в  страната  и  чужбина,  семинари,
конференции и др. След приключване на семинара, прокурорите представят
кратки  доклади  за   участието  си.  Същите  се  съхраняват  в  отделни  папки
заедно с поканите за участие и програмите. (Приложение – Таблици)
         През 2009г. е проведено обучение на компютърните специалисти на
СГП по сертификационната програма  „Microsoft Certified IT Professional”.
         През  2009г.  във  връзка  с  изпълнение  на  проект,  финансиран  от
оперативната  програма  „Административен  капацитет”  със  заповеди  на
административния  ръководител  и  утвърден  график  на  ВКП  е  проведено
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компютърно обучение на прокурори и служители и след явяване на изпит
същите са придобили комбиниран IT – Card сертификат.

Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена от
СГП, относно организацията на административната дейност. 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Въз  основа  на  извършената   проверка   от  ИВСС  се  налагат
следните 

ИЗВОДИ :

СГП е добре администрирана прокуратура, като издаваните актове и
разпореждания на Градския прокурор са в съответствие и в изпълнение на
актовете на по – горестоящите прокуратури. Всички прокурори и съдебни
служители  в  СГП  се  уведомяват  за  издаваните  от  административния
ръководител заповеди срещу подпис, което гарантира тяхното изпълнение.

В Отчетния доклад за дейността на СРП и СГП за 2009г. е застъпено
становището,  че  обезпечеността  с  прокурори  в  СГП  не  е  достатъчна,
поради  което  се  налага  увеличение  на  щатния  състав.  Предвид
обстоятелството,  че  от  01.04.2010г.  общият  брой  на  прокурорите  е
увеличен с 10 бройки т.е. на 92 щатни бройки, може да се приеме, че е на
този  етап  проблемът  е  решен.  Необходимо  е  да  бъдат  предприети
съответните  действия  за  заемане  на  свободните  щатни  бройки  за
прокурори,  с  оглед  ограничаване  на  командироването  на  прокурори  от
страната  в  СГП  за  различни  периоди  от  време. В  резултат  на  тази
практика,  проверката  установи,  че  преобладаващата  част  от
досъдебните производства са наблюдавани от повече от един прокурор,
което  обстоятелство  се  отразява  негативно  на  качеството  на
прокурорската работа.

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и отговарят на
изискванията  на  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и
съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.
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Установени бяха някои пропуски при воденето на описните книги на
следователя  и  дознателя.   При  извършени  паралелни  проверки  в  УИС се
констатира, че липсващите данни са въведени в системата. 

С писмо изх. № 61058/2010г. от 13.05.2010г. на зам. главния прокурор
на  ВКП  Валери  Първанов  до  административните  ръководители  на
прокуратурите в страната, са очертани приоритетите при воденето на
регистрите и дневниците. Посочва се, че занапред като водещ източник на
информация  за  дейността  на  прокуратурите  ще  се  използва  УИС.
Воденето  на  деловодните  книги  ще  продължи  само  като  спомагателна
дейност,  с  цел  допълнително  гарантиране  на  съхранението  на
информацията. Посочва се още, че в близко бъдеще воденето на деловодни
книги  ще  бъде  сведено  до  минимум,  а  впоследствие  ще  отпадне  изцяло.
Предвид  тези  инструкции,  както  и  на  фона  на  натовареността  на
съдебните служители в деловодството на СГП, отделните пропуски при
воденето на книгите не следва да се възприемат като сериозен недостатък
в  тяхната  работа  дотолкова,  доколкото  по  този  начин  не  се
възпрепятства  възможността  за  изготвяне  на  точни  статистически
справки.

Дейността  по  описване  и  съхраняване  на  веществените
доказателства  е  организирана  съгласно  чл.  95  и  сл.  от  ПОДАПРБ.
Необходимо е стриктно да се спазват въведените изисквания за ежегодна
проверка  на  веществените  доказателства  относно  тяхната  наличност,
правилно съхранение,  както и по отношение на обстоятелството има ли
веществени доказателства, спрямо които не е направено разпореждане на
прокурора в крайния прокурорски акт или прокурорското разпореждане не е
изпълнено от административния персонал. Проверката установи, че в СГП
има намерени  в  наличност веществени  доказателства,  по  отношение  на
които няма произнасяне с прокурорски акт. / Протокол от 30.09.2010г. в
изпълнение на заповед № 2094/22.07.2010г. на градския прокурор/

През  2006г.  в  СГП е  въведен  случайния принцип  за  разпределение  на
преписките и делата. При възникнала служебна необходимост от промени в
начина  на  разпределение  на  преписките  и  делата,  административният
ръководител издава нова заповед. По този начин до 04.10.2010г. са издадени
общо 17 заповеди на административния ръководител, въвеждащи промени
в  начина  на  разпределение.  При  проверката  се  установиха  случаи  на
отклонение от този принцип, например доклад на  прокурор, който напуска
или се премества на друга работа, се разпределя изцяло на новопостъпил
прокурор в СГП, въз основа на заповед на административния ръководител.
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Отклонение  от  този  принцип  се  постига  и  при  определяне  на  втори
наблюдаващ  прокурор,  което  се  извършва  също  с  разпореждане  на
административния  ръководител.  Установиха  се  и  случаи,  при  които
преписки  са  разпределени  на  отделни  прокурори,  като  в  продължителен
период от време последните не извършват никаква дейност по тях, след
което,  извън всякакви процесуални срокове  същите се преразпределят на
други прокурори.

С издадените заповеди от административния ръководител на СГП,  е
създадена  много  добра  организация  на  деловодната  дейност  в
канцелариите. Налице е вътрешно разпределение на съдебните служители
при  воденето  на  дневниците  и  деловодното  обработване  на  делата  и
преписките, както  и на тяхното входящо и изходящо движение.

Значителният брой на изготвяните справки натоварва и затруднява
работата  на  съдебните  служители  още  повече,  че  използването  на
въведената  в  УИС  информация  не  е  пълноценно.  Това  поражда
необходимостта от ръчно преброяване на статистическите данни, което
поглъща значително време и човешки ресурси.

Проведените курсове и семинари през проверявания период от време
безспорно са допринесли за повишаване на професионалната квалификация
на  прокурорите  при  СГП.  Би  следвало  да  се  помисли  за  допълнително
обучение  и  специализиране  на  прокурорите,  с  оглед  разпределянето  им в
отдели и звена и от гледна точна на спецификата на отделните видове
престъпления.  Следва  да  се  осъществява  и  продължаващо  обучение  за
повишаване на професионалната квалификация и на съдебните служители.

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за
необходимо да даде следните

ПРЕПОРЪКИ :

1.Административният ръководител да извърши задълбочен анализ
на организацията на работата на прокурорите от СГП и преценка на
индивидуалната им натовареност, от гледна точка на възприетите на
този етап показатели за отчитане на обема на тяхната дейност, с
цел предприемане на конкретни мерки за постигане на по- равномерно
разпределение  на  наблюдаваните  досъдебни  производства  от
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прокурорите  и  съответно  за  повишаване  на  ефективността  от
тяхната дейност.  

2.Да бъдат предприети мерки за повишаване на професионалната
квалификация и специализация на прокурорите,  за осъществяване на
ръководство  и  контрол  при  разследването  на  отделните  видове
престъпления, съобразно възприетото вътрешно разпределение в СГП
по отдели и звена.     

3.Да се осъществява контрол върху въвеждането на пълни и верни
данни  в  информационната  система.  При  констатиране  на  грешки  и
пропуски  в  работата  с  УИС,  да  се  търси  отговорност  от  съдебния
администратор предвид задълженията му по чл.357, ал.7, т.1 от ЗСВ,
чл.74, ал.1, т.1 от ПОДАПРБ и чл.30 от Инструкцията за използване на
електронния  регистър  на  лица  с  неприключили  наказателни
производства.

4.  Да  се  осъществява  ежегодна  проверка  на  веществените
доказателства, съгласно чл. 105, ал.1 и ал.2 от ПОДАПРБ. Да продължи
да  се  води  книгата  за  веществени  доказателства.  Да  се  осъществи
контрол  относно  извършено  разпореждане  от  прокурорите   по
отношение  на  веществени  доказателства,  които  са  останали  от
предходни години.

5.Да бъде създадена организация преписките и делата,  по които
наблюдаващите прокурори нямат възможност да осъществяват надзор
по  различни  причини  /обективни  и  субективни/,  да  бъдат
преразпределяни  своевременно,  чрез  случайния  принцип,  на  други
прокурори, с оглед необходимостта от спазване на законоустановените
срокове.

6.Да се създаде организация на работата в СГП, при която да се
сведе  до минимум преразпределението на преписките и делата между
прокурорите,  така че едно производство да бъде наблюдавано от един
прокурор,  който  да  носи  отговорност  за  ефективното  ръководство  и
надзор и своевременното му приключване. 

7.Да се анализира организацията на работата в деловодството на
СГП  и  натовареността  на  отделните  звена,  с  оглед  извършване  на
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преценка  за  необходимост  от  увеличаване  на  щата  на  съдебните
служители.  

          
Проверка  на  организация  по  образуването  и  движението  на

досъдебните производства в СГП, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

През 2009г. в СГП са наблюдавани  3877  досъдебни производства, от
които решени,   новообразувани  -  1232,  решени,  образувани в  предходен
период  -  862.  През  първото  шестмесечие  на  2010г.  са  наблюдавани  3487
досъдебни производства, от които решени, новообразувани -  1161, решени,
образувани  в  предходен  период  –  473.  За  решаване  от  прокурор  към
01.09.2010г. -252бр. 

Действия на прокурора по чл.242, ал.2 от НПК за 2009г. – 210 ДП,
които  са  изпратени  от  прокурора  на  разследващия  орган,  няма  данни  за
извършени действия от прокурор. 

През 2010г. -36ДП, които са изпратени от прокурора на разследващия
орган, няма данни за действия, извършени от прокурор.

Внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по реда
на чл.72,  ал.1  и  чл.73,  ал.3  от  НПК.  за  2009г.  17бр.-  уважени,  5бр.-
неуважени. За 2010г.  21бр.- уважени, неуважени- няма. / Данните са според
първоначално  изготвената  и  изпратена  в  ИВСС  Справка  №3  по
организацията  на  образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и
незабавни производства/. 

Според  изготвената  в  хода  на  проверката  Справка,  броят  на
наблюдаваните ДП през 2009г. е 3676.

Според първоначално изготвената и изпратената в Инспектората към
ВСС Справка № 3 - прекратените НП през 2009г. са общо 272 бр., от които
134бр. срещу НИ и 138бр.срещу ИИ. 

За първото полугодие на 2010г. общо са прекратени  156бр., от които
93бр. срещу НИ и 63бр. срещу ИИ. 

Обжалвани  пред  по  –горестоящата  прокуратура  са  38бр.,  от  които
19бр. потвърдени и 19бр. отменени, служебно отменени- 5бр. 
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През  първото  шестмесечие  на  2010г.  обжалвани  пред  по  –
горестоящата  прокуратура  са  28бр.,  от  които  17бр.  потвърдени,  11бр.
отменени, 1бр. служебно отменено.

Обжалвани  пред  СГС  през  2009г.  29бр.,  от  които  8бр.  потвърдени,
21бр. отменени. За 2010г. 14бр. обжалвани, от които 8бр. потвърдени и 6бр.
отменени.

През  2009г.  са  прекратени  поради  изтекла  давност  170бр.,  а  през
първото полугодие на 2010г. 98бр.

Спрени ДП общо за 2009г. и първото полугодие на 2010г срещу НИ са
1218бр., от които 691бр. през 2009г. и 527бр. през 2010г.

Спрени ДП общо за 2009г. и първото полугодие на 2010г срещу ИИ са
354бр., от които 226бр. през 2009г. и 128бр. за 2010г.

Със  Заповед  №  241/  27.03.2009г.  на  Градския  прокурор  на  СГП,  в
изпълнение на методическите указания на зам. главния прокурор при ВКП,
дадени  с  писмо  И  -55/2008г.  на  20.03.2009г.  и  с  оглед  подобряване  на
организацията на работата по ДП е наредено: Когато спира наказателното
производство поради неразкриване на извършителя, прокурорът да изпраща
делото  на  органите  на  МВР  и  ДАНС  за  продължаване  на  издирването,
съгласно чл.245, ал.1 от НПК / изм. ДВ бр.109/. Също така наблюдаващите
прокурори  писмено  следва  да  разпореждат  на  разследващите  органи,  при
които  се  намират  спрените  дела,  да  извършват  проверка  дали  са  налице
основания  за  възобновяване  на  наказателното  производство,  съответно  за
прекратяването  му  поради  изтекла  давност  или  поради  наличие  на  други
основания и когато са налице такива да изискват делата да бъдат изпращани
в СГП. С посочената заповед са дадени и други указания до прокурорите във
връзка с дейността по спрените наказателни производства.

Със  Заповед  №  247/10.02.2010г.  на  Градския  прокурор  на  СГП,  е
отменена  негова  Заповед  №  665/25.06.2007г.  за  работа  по  спрените  ДП,
поради отпадане на основанието за издаването й. 

Със  Заповед  № 531/23.03.2010г.  на  Градския  прокурор на  СГП,  във
връзка със Заповед № ЛС -525/04.03.2010г.  на Главния прокурор на РБ, е
разпоредено  всички  прокурори  при  СГП  задължително  да  вписват  в
постановленията за образуване на ДП срещу ИИ, привличане в качеството на
обвиняем и възобновяване на спряно наказателно производство срещу ИИ –
трите имена на лицето, ЕГН на лицето, като при вписване на тези данни да се
ползва Национална база данни „Население”, по установения за това ред. С
цитираната заповед са дадени редица други разпореждания до прокурорите и
съдебните  служители  във  връзка  с  дейността  им  по  наказателните
производства.
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През 2009г. са възобновени общо 233бр. ДП, от които 68бр. срещу ИИ,
165бр. срещу НИ. През първото полугодие на 2010г. са  възобновени  общо
162бр. ДП, от които 44бр. срещу ИИ и 118бр. срещу НИ.

През 2009г.са изготвени 2498 -уважени предложения от разследващите
органи до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за удължаване на
срока за разследване, 8 бр. - неуважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на
разследване  до  по-горестоящата  прокуратура  –  1044бр.  -  уважени и  1бр.-
неуважено.

Направени искания от наблюдаващия прокурор до Главния прокурор
на РБългария -  1482бр. -уважени и 7бр.- неуважени. 

През  първото  полугодие  на  2010г.  са  изготвени  1521-  уважени
предложения  от  разследващите  органи  до  наблюдаващия  прокурор  за
внасяне на искане за удължаване на срока за разследване, 4бр. -неуважени.

Направени искания от наблюдаващия прокурор за удължаване срока на
разследване  до  по-горестоящата  прокуратура  580бр.  -  уважени  и  1бр.-
неуважено.

Направени искания от наблюдаващия прокурор до Главния прокурор
на РБългария  976бр.- уважени и 3бр.- неуважени. 

Във  връзка  с  подобряване  дейността  и  повишаване  ефективността
върху разследванията свързани с организирани престъпни групи занимаващи
се  с  производство,  трафик,  разпространение  на  наркотични  вещества  на
територията  на  гр.  София,  със  Заповед  №  41/19.01.2009г.  на  Градския
прокурор  на  СГП  са  създадени  два  специализирани  екипа, които  да
организират и координират работата в тази насока, както следва : За СГП –
зам.  градски  прокурор  Р.  Василев  и  прокурорите  Аксиния  Матосян  и
Първолета  Никова,  за  СРП –  зам.  районен  прокурор  Д.  Арабаджиев  и  В.
Ортакчиев. Разпоредено е копие от заповедта да се изпрати на директора на
СДВР  и  на  ръководителя  на  Д  „ПОТП”,  с  оглед  определяне  на
специализирани  екипи,  които  съвместно  със  СГП  и  СРП  да  анализират
постъпващата информация и своевременно да подават такава. 

С оглед   спецификата  и  характера  на  разследваните  престъпления
всички разследвания през 2009г. се извършват по общия ред т.е. касае се за
3987 ДП. /при проверката се установиха няколко производства, които са
започнали като БПП и са приключили като такива по реда на чл.356 и сл.
от НПК /
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През 2009г. приключени от разследващ полицай са 1596 дела, от които
677  /42%/  -новообразувани.  От  тези  1596 дела  в  законовия  срок  са
приключени 1515 или 95%, от тях в срок от 2 месеца са приключени 335 или
22%, в срок до 6 месеца са приключени 530 или 35% и в срока удължен от
Главния прокурор са приключени 650 или 43% ДП.

Общият брой на делата на специален надзор в СГП за 2009г. е 1018, от
тях новообразувани са 482, приключени с краен прокурорски акт 353, както
от тях 111 са прекратени, а внесените с обвинителен акт в съда са 76бр. От
гледна  точка  на  засилен  обществен  интерес  най  –голям  е  броят  на
новообразуваните дела за документни, данъчни и финансови измами – 251,
от  тях  приключени  с  внесен  обвинителен  акт  в  съда  30,  както  и  тези  за
корупция – 133, както 32 са внесени в съда.

          Обем  на  прокурорската  дейност  и  средна  натовареност  на
прокурорите в СГП.

Предвид специалната компетентност на СГП, значително по- голям е
относителния  дял  на  делата,  образувани  за  престъпления  от  особен
обществен  интерес,  в  сравнение  с  останалите  окръжни  прокуратури.
Съществува  трайна  тенденция  за  повишаване  броя  на  делата  за  тежки
престъпления.  Наред  с  това  се  увеличава  и  броя  на  приключилите
разследвания,  както  и  съответно  броя  на  решените  от  прокурорите  дела.
Спрямо останалите окръжни прокуратури в страната решените ДП от особен
обществен  интерес  за  2009г.  на  един прокурор от  СГП са  15,  за  първото
шестмесечие  на  2010г.  са  15.7,  като  тези  показатели  за  окръжните
прокуратури са съответно 10.8 и 6.3.  Същевременно обаче общата средна
натовареност на СГП за 2009г. е 205.5, а за останалите окръжни прокуратури
321.9 /Средната годишна натовареност на един прокурор се определя, като се
раздели общия брой на прокурорските актове и участия в съдебни заседания
за  съответната  прокуратура  на  реално  работилите  прокурори  за  отчетния
период.  Средната  натовареност  на  дела  от  особен  обществен  интерес  се
изчислява, като се раздели общия брой наблюдавани такива дела, решените
от  тях  и  внесените  в  съда  прокурорски  актове,  на  общия  брой  реално
работили прокурори за съответния отчетен период/. Посочените по – горе данни
са взети от Анализ на натовареността на прокурорите от териториалните прокуратури за
периода 01.01.2007г. – 30.06.2010г. на ВКП. /

През 2009г. в СГП са работили средно 64 прокурори, като всеки един
от тях е наблюдавал средно по 62.3 ДП, което е с 4.49 повече, отколкото за
2008г. Решените ДП средно от един прокурор са 32.27, което с 1 по –малко в
сравнение с 2008г.   
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          На случаен принцип бяха проверени :

          Спрени досъдебни производства срещу Известен извършител

          Пр.пр. № 9883/2006г. по описа на СГП.
          С постановление от 19.01.2007г. на прокурор от СГП  Д.Личева е
възложена проверка, която да бъде извършена от СДП в срок от един месец.
На 21.02.2007г. прокурор Личева е изпратила напомнително писмо до СДП,
че срокът на проверката изтича на 22.02.2007г. На 02.10.2007г. е изпратено
писмо до СДП за незабавно приключване на проверката,  чийто срок е
изтекъл  на  22.02.2007г. На  29.11.2007г.  е  изпратено  писмо  до  СДП  от
прокурор Моника Малинова за незабавно изпращане на преписката поради
изтекъл срок на 22.02.2007г.  за извършване на проверката.  На 04.01.2008г.
преписката е постъпила в СГП. С постановление от 04.02.2008г. прокурор
Малинова  е  констатирала,  че  извършената  проверка  е  непълна,  че  не  са
изпълнени дадените указания и е дала нов срок от един месец за извършване
на  допълнителна  проверка,  като  са  дадени  нови  подробни  указания.
Постановлението е деловодно обработено на 06.02.2008г. След извършената
допълнителна проверка,  преписката  е  постъпила в СГП  на 23.05.2008г.  С
постановление от 16.06.2008г.  прокурор Малинова е  образувала досъдебно
производство за деяния по чл.257,вр.чл.255 НК и чл.227бНК. На основание
чл.196,ал.1,т.2 НПК са дадени подробни указания до разследващия орган. На
04.08.2008г.  разследващият  орган  е  направил  предложение  за  удължаване
срока на разследване с четири месеца. На 07.08.2008г. е изпратено искането
до  САП  за  продължаване  на  срока,  което  е  уважено.  Досъдебното
производство  е  изпратено  в  СГП на  16.12.2008г.  с  мнение  за  спиране,  на
основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. С постановление от 13.01.2009г. на прокурор
Калин  Димитров наказателното  производство  е  спряно  на  основание
чл.244,ал.1,т.3  от  НПК  поради  отсъствие  на  свидетел   с  неустановено
местонахождение, видно от приложената на лист 49 от ДП справка. Установи
се, че се касае за писмо от РПУ-Лом до СДП - гр.София, от което е видно, че
лицето не е намерено на адреса, посочен в призовката, и по данни на съседи
се намира в република Италия от около 2 месеца. На 15.01.2009г. прокурор
К.Димитров е изпратил  искане до Дирекция „КИАД”-МВР за извършване на
справка за регистрирани преминавания през български ГКПП на свидетеля за
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периода от 01.01.2008г.  до  момента на  изготвянето  й.  С постановление от
26.03.2009г.  на  прокурор  К.Димитров  производството  е  възобновено.
Наблюдаващият  прокурор  е  приел,  че  е  установено,  че  свидетелят  „е
напуснал  пределите  на  Република  България,  но  за  кратко,  поради  което  е
реална  възможността  да  бъде  призован   за  разпит  по  местоживеене.”  На
18.05.2009г.  е изпратено предложение за удължаване срока на разследване.
Искането  до  САП  по  чл.234,ал.3,  изготвено  от  прокурор  Емилия
Пашалиева, е от 25.05.2009г.  С писмо от 04.06.2009г.  срокът е удължен с
четири месеца, считано от 27.05.2009г. ДП е постъпило в СГП на 07.10.2009г.
с мнение за спиране на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. С постановление от
09.10.2009г.  прокурор  Пашалиева  е  спряла   производството  на  основание
чл.244,ал.1,т.3 НПК – поради неоткриване и неразпитване на същия свидетел,
станал  причина  и  за  предходното  спиране  на  производството.  Дадени  са
указания на водещия разследването на всеки 3 месеца да подновява всички
необходими справки относно адресната регистрация и др. на свидетеля, като
за резултата уведомява писмено наблюдаващия прокурор. На 12.01.2010г. е
изпратено  писмо  до  СДВР  с  искане  за  уведомление  за  резултата  от
установяване местонахождението на свидетеля, както и да бъдат приложени
отговорите  на  всички  видове  справки  за  лицето.  На  08.02.2010г.  в  СГП е
входирано писмо от СДВР с приложени справки за местонахождението на
лицето.  На  08.06.2010г.  прокурор  Пашалиева  е  изпратила  ново  писмо  до
разследващия  орган  с  искане  за  незабавно  уведомяване  за  резултата  от
справките  за  лицето,  което  следва  да  бъде  разпитано  като  свидетел.  В
наблюдателното  производство  липсва  отговор  на  това  писмо.
Приложено е ново писмо до СДВР със подобно съдържание, подписано от
прокурор Пашалиева, и изведено на 08.10.2010г. В писмото отново изрично
се  посочва,  че  следва  стриктно  да  се  спазват  указанията  на
наблюдаващия  прокурор,  дадени  в  постановлението  за  спиране,  като
писмените отговори се изпращат на три месеца.

          Пр.пр.№ 11927/2007г. по описа на СГП.
          Въз основа на уведомление на основание чл.34,ал.2 от ДОПК и чл.205
от НПК за установени в хода на извършена от органи по приходите на НАП
ревизия на търговско дружество престъпни обстоятелства,  с постановление
от 24.10.2007г., деловодно обработено на 26.10.2007г., на прокурор от СГП
Андрей Андреев е образувано наказателно производство за престъпление по
чл.255,ал.3,вр.ал.1,т.1 НК. Разследването е възложено на дознател от 07 СДП-
МВР.  Дадени  са  указания  за  извършване  на  процесуално-следствени
действия.  Разпоредено  е  в  5-дневен  срок  водещият  разследването  да
представи  в  СГП  за  утвърждаване  следствено-календарен  план  по
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разследването. На 26.11.2008г. в СГП е входирано досъдебното производство
с мнение за спиране на основание чл.244,ал.1,т.3 НПК.  Наблюдението върху
същото  е  преразпределено  на  прокурор Никова. С  постановление  от
06.01.2009г.,  деловодно  обработено  на  08.01.2009г.,  прокурор  Никова  е
спряла  производството,  на  основание  чл.244,ал.1,т.3  ат  НПК.  В
постановлението изрично е посочено, че от образуване на наказателното
производство до настоящия момент разследващият орган не е извършил
нито  едно  процесуално-следствено  действие,  респ.  не  е  предприел
действия  за  изпълнение  на  дадените  указания  от  наблюдаващия
прокурор. Не са спазени и разпоредбите на чл.234 НПК. Няма данни да са
връчени призовките на свидетели,  както и на лицето,  срещу което се
води производството. Не са предприети други действия за установяване
местонахождението  на  лицето,  респ.  не  е  изискана  справка  дали
същото  е напуснало пределите на страната. С оглед установяване на
обективната истина по ДП и за изпълнение указанията в постановление
на СГП от 24.10.2007г. и в настоящето постановление, производството
се спира. На 28.04.2009г. прокурор Никова е изпратила писмо до 07 РУ-СДВР
с искане за изготвяне на справка относно извършените до момента ОИМ по
спряното  на  06.01.2009г.  досъдебно  производство  с  оглед  преценка
необходимостта  от  възобновяването  му.  Не  е  входиран  отговор  на  това
писмо. Досъдебното производство е получено в СГП на 24.09.2009г. с мнение
за  възобновяване.  С  постановление  от  01.10.2009г.  на  прокурор  Никова
производството е възобновено. На 18.11.2009г. е входирано предложение от
мл.разследващ полицай  Р.Димитров  по  чл.234,ал.3  от  НПК за  удължаване
срока на разследване с четири месеца, считано от 30.11.2009г. Искането на
наблюдаващия прокурор до САП  е от 30.11.2009г. Същото е уважено с писмо
на САП от 08.12.2009г. ДП е постъпило в СГП на 10.05.2010г. с предложение
за  спиране  на  основание  чл.244,ал.1,т.3  НПК,  изпратено  от  СДВР  на
30.04.2010г.  С  постановление  на  прокурор  Никова  от  20.05.2010г.
производството  е  спряно  на  основание  чл.244,ал.1,т.3  НПК.   В
постановлението за спиране е  указано,  че  по отношение на лицето,  срещу
когото се води досъдебното производство,  следва да се предприемат всички
необходими действия „за установяване на настоящето му местоживеене, респ.
да  се  изиска  справка  напускал  ли  е  пределите  на  страната.”  Препис  от
постановлението  за  спиране  е  връчен  на  това  лице  по  пощата,  с  обратна
разписка,  на  31.05.2010г.  На  28.09.2010г.   прокурор  Никова  е  подписала
писмо до СДВР за изготвяне на справка относно извършените до момента
ОИМ по спряното ДП.

          Пр.пр.№ 4582/2007г. по описа на СГП.
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          С постановление от 29.04.2008г.  на прокурор Кирилов са приети по
компетентност материалите по пр.пр.№ 63337/07 по описа на  СРП.  ДП се
води  срещу  известен  извършител  за  престъпление  по  чл.199,ал.1,т.4,
вр.чл.198,ал.1,  вр.чл.20,ал.2,  вр.чл.29,ал.11,б”а”  и  б”б”  НК.  Дадени  са
указания  по  провеждане  на  разследването.  На  18.06.2008г.  е  изпратено
предложение от дознателя за удължаване срока на разследване. Искането на
наблюдаващия прокурор е от 20.06.2008г. С писмо на САП от 02.07.2008г.
срокът на разследване е  удължен с  4 месеца, считано от 29.06.08г.  ДП е
изпратено в  СГП с писмо от 18.12.2008г., т.е.  след около 2 месеца от
изтичане  срока  на  разследване. На  09.01.2009г.  ДП  е  спряно  с
постановление  на  прокурор  Кирилов  на  основание  чл.244,ал.1,т.1  във
вр.чл.25,т.2 НПК. С постановление от 10.02.09г. наказателното производство
е  възобновено. Това  постановление  е  изведено  с  дата  10.01.2009г.  След
направената  справка  в  деловодството  на  СГП  се  установи,  че
постановлението за възобновяване е от  10.01.2009г.  Дадени са указания по
разследването.  С  писмо  на  САП  от  03.04.2009г.  срокът  за  разследване  е
удължен  с  2  месеца.  На  17.04.09г.  е  извършено  ново  привличане  на
обвиняемия. Спазена е разпоредбата на чл.219,ал.1 НПК. На 30.04.2009г. ДП
е  изпратено  в  СГП  с  мнение  за  предаване  на  съд.  С  постановление  от
13.05.2009г. на прокурор Кирилов са разделени материалите по наказателното
производство. На 15.05.2009г. е внесен обвинителен акт в СГС.

          Пр.пр.№ 7282/08г. по описа на СГП.
          С постановление от 04.09.2007г., деловодно обработено на 09.07.2007г.
прокурор Боряна  Бецова  е  иззела  от СРП ръководството  и наблюдението
върху ДП за  престъпление по чл.304,ал.1 НК. На 30.08.2007г.  е  изпратено
напомнително  писмо  до  03  РПУ-СДП,  в  което  се  посочва,  че  срокът  на
разследване изтича на 09.09.2007  г. и следва да се предприемат действия по
приключване на разследването или да се поиска удължаване на срока.
На 15.10.2008г. е изпратено второ напомнително писмо, с което се изисква
незабавно изпращане на материалите по преписката в СГП. Материалите по
ДП са входирани в СГП на  23.03.2009г.  с мнение за спиране на основание
чл.244,ал.1,т.1 НПК. С постановление от 23.03.2009г., деловодно обработено
на 26.03.2009г.,  прокурор Бецова е  постановила  спиране на  наказателното
производство на основание чл.244,ал.1,т.3 НПК. „От анализа на събраните в
хода  на  разследването  доказателства  се  установява,  че  в
законноустановения  срок  за  разследване  не  са  проведени  възможните
процесуални  действия,  а  видно  от  материалите  по  производството
свидетелката  Елизабет  Минкина  към  момента  не  е  установена”.(цит.от
постановлението от 23.03.09г.) На водещия разследването е указано в рамките
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на чл.245 НПК да организира действията по издирване на извършителя.  С
постановление  от  24.03.2009г.,  деловодно  обработено  на  27.03.2009г.,
прокурор  Бецова  е  възобновила  производството  за  провеждане  на
допълнителни  действия  по  разследването.  Дадени  са  указания  до
разследващия  орган  за  точно  изпълнение  на  указанията,  дадени  в
постановлението на СГП от 04.07.2007г., както и да се извършат ПСД, чиято
необходимост е възникнала в хода на разследването. ДП е входирано в СГП
на  26.10.2009г. С постановление от  26.10.2009г.,  деловодно обработено  на
29.10.2009г.,  прокурор Бецова  отново е  постановила спиране на основание
чл.244,ал.1,т.3 НПК ( видно от материалите по производството не могло да
бъде намерена свидетелката адвокат Е. М.). Производството е възобновено на
28.10.2009г.  от  прокурор  Бецова.  С  постановление  от  19.11.2009г.
наказателното производство е възложено на 04 РПУ-СДП. На 08.12.2009г. е
изпратено  предложение  от  разследващия  орган  за  удължаване  срока  на
разследване.  От  14.12.2009г.  е  искането  на  наблюдаващия  прокурор  по
чл.234,ал.3,изр.2  НПК  до  САП.  С  писмо  от  11.01.2010г.  САП  е  уважила
искането,  като  е  удължила  срока  на  разследване  с  4  месеца,  считано  от
28.12.2009г. На 23.04.2010г. е изпратено ново предложение на разследващия
орган за удължаване срока на разследване. Искането на прокурор Бецова е от
29.04.2010г. С писмо от 27.05.2010г. САП е удължила срока на разследване с
4  месеца,  считано  от  28.04.2010г.  На  19.08.2010г.  прокурор  Бецова  е
направила ново искане за удължаване срока на разследване до САП, с нови 4
месеца.  Искането е уважено. Срокът за разследване е удължен с 4 месеца,
считано от 28.08.2010г. С писмо от 29.09.2010г. прокурор Бецова е изискала
справка от разследващия орган за извършените след 19.11.2009г. действия, в
която  да  бъдат  посочени  и  причините,  поради  които  се  бави  хода  на
досъдебното производство.

          Пр.пр.№ 138/2008г. по описа на СГП. 
          ДП  е образувано на 18.03.2008г. с постановление на прокурор от СГП
Ив.Аврамов срещу известен извършител за престъпление по чл.244,ал.1,пр.1
и  пр.2,вр.чл.243,ал.1  НК.   С  постановлението  са  дадени  указания  по
разследването.  На  30.05.2008г.  разследващият  орган  е  изготвил
постановление   с  мнение  за  спиране  на  наказателното  производство.  С
постановление от  11.06.08г. прокурор Аврамов е постановил спиране на ДП
на  основание  чл.244,ал.1,т.1  НПК,  вр.чл.25  т.2  НПК.  С  постановление  от
12.06.2008г.  производството  е  възобновено.  На  26.02.2009г.  прокурор
Аврамов е изпратил до разследващия орган напомнително писмо, в което е
определил  3-дневен  срок  за  изпращане  материалите  по  делото.  На
15.03.2009г. разследващият полицай е изготвил постановление за спиране на
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ДП.  С  постановление  от  19.03.2009г.  прокурор  Аврамов  е  спрял
наказателното  производство  на  основание  чл.244,ал.1,т.1  НПК,вр.чл.25  т.2
НПК. С постановление от 20.03.2009г., деловодно обработено на 25.03.2009г.,
производството  е  възобновено.  При  спазване  разпоредбата  на  чл.219,ал.1
НПК, на 20.05.2009г. е извършено привличане на обвиняем. На 22.06.2009г. е
изготвено постановление за прекратяване.  С постановление от 20.07.2009г.
прокурор  Аврамов  е  прекратил  ДП  на  основание
чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.1  НПК.  С  постановлението  е  направено
разпореждане с веществените доказателства, указано е да бъде съобщено на
страните,  както  и  че  подлежи  на  обжалвано  в  7-дневен  срок  пред  СГС.
Приложени са 2 бр. обратни разписки за връчване на постановлението.

          Пр.пр.№ 3953/2005г. по описа на СГП.
          С постановление от 21.06.2007г. на мл.прокурор Д.Дочев преписката е
приета  по  компетентност  и  е  образувано  досъдебно  производство  срещу
известен  извършител  за  престъпление  по  чл.212,ал.5,вр.ал.1  от  НК.  В  19
пункта  са  дадени подробни указания до разследващия орган, както и
изрично е посочено да се спазват разпоредбите на чл.203,ал.3, чл.219,ал.1 и
чл.226 от НПК с оглед срочното и законосъобразно приключване на делото,
което  да  се  докладва  лично  на  наблюдаващия  прокурор  20  дни  преди
изтичането  на  срока.  Постановлението  е  деловодно  обработено  на
25.06.2007г. На 08.08.2007г. е входирано предложение за удължаване срока на
разследване. На 13.09.2007г. е изпратено искане до САП, което е уважено с
писмо  от  18.09.2007г.,  като  срокът  на  разследване  е  удължен  с  4  месеца,
считано от 21.08.2007г. На 12.11.2007г. мл.прокурор Дочев е изпратил писмо
до  разследващия  орган  за  незабавно  докладване  на  резултатите  от
разследването. ДП е постъпило в СГП на 16.01.2008г. с мнение за спиране. С
постановление  от  22.01.2008г.,  на  основание  чл.242,ал.2  НПК мл.прокурор
Дочев  е  изпратил  материалите  по  преписката  на  разследващия  орган  за
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения (неизготвяне
на мотивиран доклад по чл.226,ал.1 НПК). Определен е срок до 14 дни. ДП е
постъпило в СГП на 13.02.2008г. с подробна справка за проведените действия
по разследването до момента. На 20.02.2008г. мл.прокурор Дочев е изготвил
мотивирано искане чрез САП до Главния прокурор за удължаване срока на
разследване.  Искането  е  подробно  мотивирано  и  отговаря  на  всички
изисквания, съгласно указанията на ВКП. На 15.02.2008г. с постановление,
деловодно обработено на 20.02.2008г., мл.прокурор Дочев е дал  указания на
водещия  разследването  за  изпълнение  на  предходни  указания  на
наблюдаващия  прокурор  и  за  стриктно  спазване  разпоредбите  на  НПК.
Делото  е  изпратено  за  продължаване  на  действията  по  разследването.  С

29



писмо от 05.03.2008г. на Главния прокурор срокът на разследване е удължен
с 6 месеца. На 25.06.2008г. прокурор Дочев е изпратил напомнително писмо
до разследващия орган поради изтичане на 21.05.2008г. срока за разследване
след удължаването му от главния прокурор с 6 месеца. На 07.07.2008г. в СГП
е  входирано  предложение  за  удължаване  срока  на  разследване.  На
18.07.2008г.  прокурор  Дочев  е  изготвил  искане  чрез  САП  до  Главния
прокурор  за  удължаване  срока  с  6  месеца,  считано  от  21.06.2008г.  На
21.07.2008г.  ДП  е  изпратено  в  СГП  с  мнение   за  спиране  на  основание
чл.244,ал.1,т.3  НПК.  С  писмо  от  04.08.2008г.  прокурор  Дочев  е  върнал
материалите по ДП на разследващия орган поради изчакване на отговора от
главния  прокурор  за  удължаване  срока.  Указано  е  за  в  бъдеще  да  не  се
допуска необосновано изпращане на материалите по ДП в прокуратурата.  С
писмо от 31.07.2008г. на Главния прокурор е уважено искането за удължаване
срока за разследване. Същият е удължен с 6 месеца, считано от 21.06.2008г.
На  02.02.2009г.  прокурор  Дочев  е  изпратил  напомнително  писмо до
разследващия орган, в което е указал, че  срокът за разследване е изтекъл
на  21.12.2008г.  и  делото  все  още  не  е  докладвано  на  наблюдаващия
прокурор. ДП е входирано в СГП на  10.02.2009г.  с мнение за спиране. На
същата дата е преразпределено на  прокурор Русинов.  С постановление от
19.02.2009г.,  деловодно  обработено  на  23.02.2009г.  прокурор  Русинов  е
постановил  спиране  на   наказателното  производство  на  основание
чл.244,ал.1,т.3 от НПК. На 30.03.2009г. ДП е постъпило в СГП за съхранение.
На 26.10.2009г. прокурор Русинов е изпратил писмо до разследващия орган  с
искане в срок до 06.11.09г. да бъде уведомен за предприетите действия по ДП
и дали са изпълнени дадените указания с постановление от 23.02.2009г. На
23.07.2010г. е изпратено ново напомнително писмо, като е определен срок за
отговор – 20 дни. В НП не е приложен отговор на тези две напомнителни
писма.  ДП  е  възобновено  с  постановление  на  прокурор  Русинов  от
04.10.2010г. Не е спазена разпоредбата на чл.244 ,ал.8 НПК. 

          Пр.пр.№ 5279/2005г. по описа на СГП.
          С постановление от 21.10.2005г. на прокурор Б.Джамбазов е образувано
предварително производство срещу известен извършител за престъпление по
чл.257,ал.1,вр.чл.255,ал.1 и чл.256 НК. Разследването е възложено на ССлС.
На 27.01.2006г. е изпратено напомнително писмо, че срокът за разследване е
изтекъл.  На  16.02.2006г.  в  СГП  е  входирано  следственото  дело.  С
постановление  от  24.02.2006г.  прокурор  Джамбазов   е  върнал  делото  за
допълнително разследване,  поради това,  че по него не е  работено и не са
изпълнени  указанията  на  СГП.  Определеният  срок  за  допълнително
разследване е два месеца. На 07.04.2006г. е изпратено напомнително писмо до
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ССлС,  поради  това,  че  срокът  за  разследване  изтича  на  27.04.2006г.
Следственото  дело  е  изпратено  в  СГП  от  следовател  П.Радкова на
08.09.2006г.  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  04.10.2006г.  на
прокурор Джамбазов производството е  спряно на основание чл.244,ал.1,т.3
НПК.  С постановление от  05.07.2007г.   производството  е  възобновено.  На
07.10.2007г.  делото  е  преразпределено  на  прокурор  Ст.Димитров.  На
10.10.2007г. е изпратено писмо от прокурор Ст.Димитров до ССлС с искане
за  незабавно  уведомление  за  извършените  действия  по  разследването.  На
16.10.2007г.  е изпратено напомнително писмо до ССлС. На 29.10.2007г.   в
СГП е входиран отговор от мл.следовател Ст.Бойдева относно запитванията
на  СГП  по  хода  на  производството.  С  постановление  от  06.11.2007г.  на
прокурор Ст.Димитров наказателното производство е  спряно на  основание
чл.244,ал.1,т.3  НПК.С  постановление  от  06.12.2007г.  на  прокурор
Ст.Димитров наказателното производство е възобновено. Дадени са указания
по разследването. На 09.01.2008 и на  21.01.2008г. прокурор Ст.Димитров е
изпратил  до  ССлС  напомнителни  писма.  На  01.02.2008г.  прокурор
Ст.Димитров е направил искане до САП за удължаване срока на разследване.
С писмо от 12.02.2008г. на САП срокът на разследване е удължен с 4 месеца,
считано от 06.02.2008г.  С писма до ССлС прокурор Димитров непрекъснато
е  изисквал  информация за  хода  на  разследването,  също така  изискал  е  за
утвърждаване следствено-календарен план за разследването. На 05.06.2008г.
прокурор Димитров е направил подробно мотивирано искане чрез САП до
Главния прокурор за удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от
06.06.2008г. Същото е уважено. На 02.10.2008г. е изпратено предложение от
разследващия  орган  за  ново  удължаване  срока  за  разследване,  което  е
подробно  мотивирано.  Искането  на  прокурор  Димитров  е  от  16.10.2008г.
Същото  е  уважено  от  главния  прокурор,  като  срокът  за  разследване  е
удължен с  4  месеца,  считано  от  06.10.2008г.  На  20.02.2009г.  следственото
дело е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.244,ал.1,т.3
НПК.  Делото  е  преразпределено  на  прокурор  Антон Стефанов. С
постановление  от  23.02.2009г. на  прокурор  Стефанов  производството  е
спряно на основание чл.244,ал.1,т.3  НПК.  На 29.10.2009г.  прокурор Антон
Стефанов  е  изпратил  писмо  до  СО  при  СГП  за  извършване  на  проверка
относно  наличие  на  основания  за  възобновяване  на  наказателното
производство,  в  изпълнение  на  Заповед  №  241/27.03.2009г.  на  Градския
прокурор на СГП. На 29.03.2010г.  следственото дело е изпратено  в СГП. С
постановление  от  09.09.2010г., деловодно  обработено  на  14.09.2010г.,
прокурор Антон Стефанов е възобновил наказателното производство. (Не е
спазена  разпоредбата  на  чл.244,ал.8  НПК.) На  14.09.2010г.  е  изпратено
искане  до  САП  за  удължаване  срока  на  разследване  на  основание
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чл.234,ал.3,изр.2,вр.ал.1 НПК с 4 месеца, считано от 09.09.2010г. С писмо на
САП  от  24.09.2010г.  на  основание  чл.243,ал.3  НПК  е  удължен  срока  за
разследване с 4 месеца, считано от 09.09.2010г.

          Пр.пр.№ 5853/1999г. по описа на СГП.
          С  постановление  от  30.06.2008г.  на  прокурор  К.Софиянски  е
възобновено наказателното производство по сл.дело № 84/1999г. по описа на
ССлС,  водено  срещу  известен  извършител,  ливански  гражданин,   за
престъпление по чл.242,ал.1 б”б” НК, въз основа на писмо от 23.06.2008г. на
следовател  М.Влахов.  Дадени  са  подробни  указания  по  разследването.  На
13.08.2008г.  е изпратено предложение от следовател Влахов за удължаване
срока  на  разследване  с  4  месеца,  считано  от  30.08.2008г.  Искане  по
чл.234,ал.3  НПК  е  изготвено  от  прокурор  Деян  Славов на  20.08.2008г.
Искането е уважено с писмо на САП от 28.08.2008г. На 29.09.2008г. прокурор
К.Софиянски   с  писмо  до  следовател  Влахов е  поискал  да  му  бъде
докладвано  следственото  дело  за  осъществяване  на  текущ  надзор  по
изпълнение  на  дадените  с  постановление  от  30.06.2008г.  указания,  като  е
определен  7- дневен срок. Следственото дело е  получено в СГП с писмо,
входирано на  08.01.2009г., ведно със заключително постановление с мнение
за  спиране.  С  постановление  от  12.01.2009г.  прокурор  Софиянски  е
установил  неизпълнение  на  указанията  от  страна  на   разследващия
орган  и  е  отвел  следовател  Влахов  от  разследването. Дадени  са
допълнителни  указания  по  разследването.  На  същата  дата  (12.01.2009г.)
прокурор Софиянски е изготвил искане до Главния прокурор чрез САП за
удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано  до 31.04.2009г. С писмо
от  28.01.2009г.  искането  е  уважено.  С  постановление  от  16.03.2009г.  на
прокурор Софиянски производството е спряно на основание чл.244,ал.1,т.2
НПК.  В  постановление  е  посочено,  че   от  месец  август  2000г.  до
26.06.2008г.  д.п.№84/1999г.  се  е  намирало  в  ССлС  и  нито  следователя,
нито наблюдаващия прокурор са се досетили, че е необходимо да бъдат
изискани  оригинални  документи  за  извършен  внос  на  стоки  относно
предмета на доказване, за същия период не е провеждано издирване на
извършителя  нито  по  инициатива  на  ССлС,  нито по  инициатива  на
СРП.  Поради  промяна  на  родовата  подсъдност  на  26.06.2008г.  делото  е
изпратено в СГП.  В продължение на 6 месеца следователя Влахов не е
предприел  действия  по  изпълнение  указанията  на  наблюдаващия
прокурор.  Същият  е  отведен  и  делото  е  възложено  на  следовател
Карагеоргиева, която е изпълнила указанията.  Делото е изпратено в СГП от
водещия разследването с мнение за спиране, тъй като липсвали оригинални
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митнически документи за внос на стоките. Същите са унищожени през 2004г.
Липсват  доказателства,  чрез  които  да  се  конкретизира  авторството  на
деянието. С оглед на всичко това, извършителят остава неразкрит.  С писмо
от  08.10.2009г.,  подписано  от  прокурор  С.Цанков до  7-мо  РУ-СДВР  е
поискано изпращане материалите по ДП с оглед необходимостта от преценка
основанията  за  прекратяване  на  досъдебното  производство  поради изтекла
погасителна давност за наказателно преследване. На 26.10.2009г. е изпратено
напомнително  писмо.  Делото  е  постъпило  в  СГП  на  23.11.2009г.  С
постановление  от  24.11.2009г.  на  прокурор  С.Цанков,  досъдебното
производство е прекратено на основание чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.3 НПК.
В постановлението е указано, че следва да бъде съобщено на страните, както
и че  подлежи на  обжалване по реда на  чл.243,ал.3 и  сл.  НПК.  Към НП е
приложена  обратна  разписка,  върната  с  уведомление,  че  лицето  не  е
потърсило пратката.

          Пр.пр.№ 11929/2007г. по описа на СГП.
          С постановление от 16.11.2007г. на прокурор Г.Мирчев  досъдебното
производство, образувано в СРП срещу известен извършител за престъпление
по чл.242,ал.1 б”д”  НК,  е иззето по компетентност и спряно на основание
чл.244,ал.1,т.1  вр.чл.25  т.2  НПК.  С  постановление  от  19.11.2007г.
производството  е  възобновено.  Наблюдаващият  прокурор  е  одобрил
изготвения  от  разследващия  орган   на  06.12.2007г.  следствено-календарен
план. САП е удължил срока за разследване с 3 месеца, считано от 22.01.2008г.
На 02.04.2008г. наблюдаващият прокурор е одобрил привличане на обвиняем
на  основание  чл.219,ал.1  НПК.   На  21.04.2008г.  прокурор  Христо
Граматиков е изготвил искане до САП за удължаване срока за разследване с
1  месец  поради  необходимост  от  извършване  на  допълнителни  ПСД.  На
14.05.2008г. следовател Емилия Пашалиева е изготвила ново предложение за
удължаване срока с още 4 месеца поради невъзможност да бъдат изпълнени
указанията  на  наблюдаващия прокурор в  рамките на  1 месец.  С писмо на
главния прокурор от 04.06.2008г. срокът е удължен с 4 месеца, считано от
20.05.2008г. На 29.09.2008г. делото е постъпило в СГП и преразпределено на
прокурор В.Илиева на 03.02.2009г., поради встъпване в длъжност „прокурор
във ВКП” на прокурор Граматиков. По силата на заповед № 95/02.02.2009г.
на Градския прокурор е прекратено трудовото му правоотношение със СГП.
С  постановление  от  18.02.2009г.  производството  е  спряно  на  основание
чл.244,ал.1,т.3  - за разпит на свидетеля А. И. С., чието местонахождение не е
известно.  На  04.06.2009г.  производството  е  възобновено.  По  искане  на
наблюдаващия  прокурор  от  16.07.2009г.,  с  писмо  от  24.07.2009г.  на  САП
срокът за разследване  е удължен  с 4 месеца, считано от 05.08.2009г. Делото
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е  постъпило  в   СГП  на  16.12.2009г.  с  мнение  за  спиране  на  основание
чл.244,ал.1,т.3 НПК. Докладвано е на прокурор В.Илиева на 18.12.2009г. На
07.01.2010г.  е  деловодно  обработено  постановление  за  спиране  на
досъдебното производство поради невъзможност да бъде разпитан посочения
по-горе  свидетел.  Същият  е  обявен  за  ОДИ,  видно  от  материалите,
приложени  в  ДП.  С  постановление  от  16.02.2010г.  производството  е
възобновено  за  приобщаване  към  делото  на  допълнително  постъпили
материали (данъчни документи). На 22.04.2010г. делото е постъпило в СГП с
мнение за спиране. С постановление от 22.04.2010г. производството е спряно
на  основание  чл.244,ал.1,т.3  НПК,  предвид  отсъствието  на  горепосочения
свидетел.

Пр.пр. № 1074/2009г.по описа на СГП. 
С  постановление  от  19.01.2009г.  е  образувано  ДП  срещу  НИ  за

престъпление по чл. 244, ал.1, вр.чл.243, ал.1 от НК. На основание чл.196,
ал.1,  т.2  от  НПК  са  дадени  подробни  указания  до  разследващия  орган.
Срокът за разследването е 2 месеца. ДП е постъпило в СГП на 16.06.2009г.,
т.е.  със  закъснение  от  3  месеца.  С  постановление  от  17.06.2009г.,  на
основание  чл.244,  ал.1,т.2  от  НПК  ДП  е  спряно,  като  е  указано  да  бъде
продължено  издирването  на  извършителя  на  деянието.  От  направената
справка в описната книга за дознания за 2009г., І сектор се установи, че в
същата не е отразено датата на спиране на производството. От направената
справка в УИС се установи, че в същата е отразено цялостното движение по
делото.

Пр.пр. № 3559/2005г. по описа на СГП. ЗМ 5040/2005г. по описа на
03 РПУ – СДВР. 

Материалите по преписката са изпратени от СРП в СГП  на основание
чл.28,  ал.2  от  НПК/отм./,  с  оглед  данни за  осъществено  престъпление  по
чл.282 от НК. С постановление от 30.06.2005г. мл.прокурор Кл. Паличева е
възложила на 03 РПУ – СДВР да  извърши допълнителна проверка, в хода на
която да се изпълнят дадените в постановлението указания в срок от 20 дни.
На 27.07.2005г. материалите с извършената проверка са постъпили в СГП. С
писмо от 04.08.2005г. мл. прокурор Паличева е изпратила преписката в 03
РПУ – СДВР за извършване на допълнителна проверка в срок от 25 дни. На
08.09.2005г.  материалите с  извършената  проверка  са  постъпили в  СГП.  С
писмо от  15.09.2005г.  мл.  прокурор Паличева на основание чл.28,  ал.1  от
НПК  /отм./  е  изпратила  преписка  по  компетентност  в  СРП,  с  оглед
съдържащи  се  данни  за  престъпление  по  чл.201  от  НК.  С  писмо  от
08.03.2006г. материалите по преписката са получени в СГП, с оглед данни за
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извършено престъпление по чл.282 от НК. С постановление от 28.03.2006г.
прокурор Паличева  е отказала да образува НП и е изпратила преписката в
СРП по компетентност. С постановление от 14.04.2006г. СРП е образувал ДП
срещу ИИ за престъпление по чл.201 от НК. С постановление от 20.07.2006г.
ДП е изпратено на разследващия орган на основание чл.242, ал.3 от НПК с
определен срок от 20 дни. Същото е постъпило в СРП на 12.09.2006г.  На
12.10.2006г.  наблюдаващият  прокурор  при  СРП  е  направил   искане  до
Главния прокурор на  РБ за  удължаване на  срока за  разследване  с  четири
месеца,  считано  от  14.08.2006г.  С  писмо  от  05.12.2006г.  срокът  за
разследване е удължен  със 7 месеца. С постановление от 03.10.2007г. СРП е
изпратила по компетентност материалите по ДП в СГП, с  оглед данни за
извършено  престъпление  по  чл.282  от  НК.  С  постановление  на  СГП  от
30.10.2007г. ДП е прието на производство,  като наблюдаващият прокурор е
приел, че е налице извършено престъпление по чл.283а, т.2, вр.чл.283 от НК.
На същата дата прокурор С. Цанков е направил искане до Главния прокурор
на РБ за удължаване срока за разследване по ДП с 10 месеца,  считано от
14.03.2007г.  С  писмо  от  05.12.2007г.  срокът  за  разследване  на  ДП  е
продължен с 11 месеца, считано от 26.01.2007г. На  20.01.2009г. /повече от
година  след  изтичане  на  удължения  от Главния  прокурор  на  РБ срок  за
разследване/  ДП е получено в СГП с мнение за спиране на наказателното
производство, като по делото е приложено единствено докладна записка от
11.12.2008г.,  касаеща  посетен  адрес  за  връчване  на  призовка,  при  което
лицето не е било открито на адреса. С постановление от 21.01.2009г. ДП е
спряно  на  основание  чл.  244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  В
постановлението е указано да бъде извършено щателно издирване на лицето,
като на 14 дни се изпраща доклад в СГП  за извършените ОИМ и резултата
от тях.  Едва след спирането на ДП, водещият разследването е изискал
справки от ГДИН, „Адресна картотека” – СДВР, сектор „Документи за
самоличност  и  чужденци”  –  СДВР,  НСлС  и  е  изпратена  призовка  за
връчване  на  лицето  до  04  РУ  –  СДВР,  която  е  получена  лично  от
призования по постоянния му адрес.  На 16.05.2009г. в СГП е входирано
предложение  за  възобновяване  на  наказателното  производство.  С
постановление от 19.05.2009г. наказателното производство е възобновено и
са  дадени  указания  по  разследването.  На  23.07.2009г.  е  направено
предложение за удължаване срока за разследване с 4 месеца. На 28.07.2009г.
прокурор Цанков е направил искане до АП – София за удължаване срока за
разследване  по  ДП  с  4  месеца,  което  е  уважено.  На  19.03.2010г.  ДП  е
изпратено в СГП със заключение с мнение за спиране на основание чл.244,
ал.1,  т.1  от  НПК.  В  заключението  е  посочено,  че  поради преместване  на
водещия  разследването,  делото  с  изтекъл  срок  за  разследване  е
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преразпределено на друг разследващ полицай. Също е постъпило в СГП на
25.03.2010г. /4 месеца след изтичане на удължения срок за разследване/. С
постановление  от  26.03.2009г.  прокурор  С.  Цанков  е  спрял  наказателното
производство на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК.

Пр. пр. 534/2005г. по описа на СГП,  сл. дело № 69/2005г. по описа
на ССлС. 

С  постановление  от  29.01.2005г.  на  следовател  Б.  Александрова,
поради неотложност, с извършен оглед на местопроизшествие е образувано
предварително производство срещу ИИ за престъпление по чл.115 от НК. На
15.03.2005г.  от  водещия  разследването  следовател  е  направено  искане  до
СГП  за  удължаване  срока  за  разследване  с  60  дни.  Предложението  е
входирано в СГП на 06.04.2005г. С писмо от 12.04.2005г. на наблюдаващия
прокурор е удължен  срока за разследване  с два месеца. На 02.06.2005г. е
направено предложение за удължаване срока за разследване с още 60 дни,
което е постъпило в СГП на 08.06.2005г. С писмо от 17.06.2005г. срокът за
разследване е удължен от прокурор К. Ангелов с два месеца. На 20.07.2005г.
е  постъпило  предложение  чрез  СГП  до  ВКП  за  удължаване  срока  за
разследване с 90 дни, считано от 29.07.2005г. На 09.08.2005г. от мл. прокурор
Е.  Стоянов  чрез  градския  прокурор  е  направено  искане  до  ВКП  за
удължаване срока за разследване до девет месеца, което е уважено от ВКП. С
постановление  от  18.10.2005г.  прокурор  К.Ангелов  е  върнал  следственото
дело  за  доразследване  в  ССлС.  На  28.03.2006г.  следственото  дело  е
постъпило в СГП със заключително постановление за предаване на съд. С
постановление  от  09.05.2007г.  /около  година  и  два  месеца,  след  като
предвидения  в  разпоредбата  на  чл.242,  ал.3  от  НПК  срок  е  изтекъл/
прокурор К. Ангелов е прекратил наказателното производство на основание
чл.243, ал.1, т.2 от НПК, вр.чл.24, ал.1, т.2 от НПК. С писмо от 13.06.2007г.
на  градския  прокурор  на  СГП  Н.  Кокинов  следственото  дело  и
постановлението  на  прокурор  Ангелов  за  прекратяване  на  наказателното
производство са изпратени за служебна проверка в АП - София. В писмото е
посочено,  че  на  прокурор  Ангелов  е  наложено  наказание  „порицание”  за
допуснато  бездействие  и  нерешаване  на  делото  повече  от  година.  С
постановление от 22.06.2007г. АП - София е отменила постановлението за
прекратяване  на  наказателното  производство,  като  неправилно  и
незаконосъобразно. ДП е получено в СГП на 04.07.2007г. С постановление от
06.07.2007г.  прокурор  А.  Матосян е  изпратила  делото  в  ССлС  с  дадени
конкретни  указания  по  разследването,  които  да  се  изпълнят  в
законоустановения срок. С постановление от същата дата  прокурор Матосян
е направила искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за
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разследване с четири месеца, считано от 27.06.2007г., което е уважено. На
07.12.2007г.  /месец  и  десет  дни  след  изтичане  на  продължения  срок  за
разследване/  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване  на
наказателното  производство  на  основание  чл.243,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С
постановление  от  същата  дата  на  основание  чл.  46,  ал.2,  т.4,  вр.чл.197,
вр.чл.242, ал.3 от НПК, прокурор Матосян е изпратила ДП в ССлС с дадени
конкретни указания по разследването и срок за изпълнение 15 дни, считано
от 07.12.2007г. ДП е постъпило в СГП на 14.01.2008г. с мнение за спиране на
наказателното  производство  на  основание  чл.25,  т.2  от  НПК.  С
постановление  от  17.01.2008г.  прокурор  Матосян  е  спряла  наказателното
производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  В
постановлението  е  посочено,  че  по делото  е  приложено постановление  за
принудително довеждане и писмо до сектор „Издирване” при 02 РПУ – СДП
за обявяване на  обвиняемото лице  за ОДИ. С постановление на АП – София
от  04.04.2008г.  е  потвърдено  постановлението  на  СГП  за  спиране  на
наказателното  производство.  С  постановление  от  14.04.2008г.  прокурор
Матосян е възобновила наказателното производство, като е дала указания да
се  проверят  резултатите  от  издирването  на  обвиняемия,  както  и  да  се
повдигне  задочно  обвинение  спрямо  същия.  На  01.07.2008г.  е  направено
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца,  считано от 16.06.2008г.,  което е уважено. С писмо от  11.12.2008г.
прокурор Матосян е изискала незабавното изпращане на ДП, тъй като срокът
за разследване е изтекъл. На 08.01.2009г. ДП е постъпило в СГП с мнение за
спиране на основание чл.25,  т.2 от НПК. С постановление от  09.01.2009г.
наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.,т.1, чл.25,
т.2 от НПК. С постановление от 10.01.2009г. ДП е възобновено и са дадени
конкретни указания - да се изискат необходимите справки, както и отговор
от  сектор  „Издирване”  при  02  РПУ  –  СДП  за  номера  на   бюлетина  и
телеграмата за обявяване на лицето за ОДИ. На 25.02.2009г. с наблюдаващия
прокурор  е  съгласувано  постановление  за  привличане  на  обвиняем.  На
10.03.2009г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване  на
наказателното  производство.  С  постановление  от  31.03.2009г.  /деловодно
обработено  на  03.04.2009г./  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С определение на СГС,
НО,  4  с-в  от  30.04.2009г.  е  отменено  постановлението  на  СГП  за
прекратяване  на  наказателното  производство,  като  неправилно  и
незаконосъобразно.  С  определение  на  САС,  НК,  4  с-в  от  06.10.2009г.  е
потвърдено  определението  на  СГС,  НК.  С  постановление  от  13.10.2009г.
прокурор Матосян е изпратила ДП в ССлС – СКО за изпълнение на дадените
от САС указания.  На същата дата  е  направено искане до АП – София за
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удължаване  на  срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от  26.08.2009г.,
което  е  уважено.  На  17.12.2009г.  в  СГП  е  входирано  предложение  от
водещия разследването за  удължаване на срока за  разследване по ДП с 4
месеца.  В  наблюдателното  производство  не  се  сдържат  данни  дали  е
направено  искане за  удължаване  на  срока  за  разследване  и  уважено ли  е
същото.  ДП  е  изпратено  в  СГП  на  16.04.2010г.  с  мнение  за  спиране.  С
постановление от 30.04.2010г. прокурор Албена Кузманова е спряла ДП на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК,  поради  неустановяване
местонахождението на свидетел, който е следвало да се разпита повторно по
ДП.   На 23.09.2010г.  прокурор Кузманова е  изпратила  писмо до  ССлС,  с
което е поискала да й бъде изпратена справка за резултатите от издирването.
В писмото е указано на всеки три месеца в СГП да бъдат изпращани справки
за  оперативно  –  издирвателните  мероприятия,  които  са  проведени.  Към
момента  на  извършване  на  проверката  ДП се  намира в  СГС,  тъй  като се
обжалва постановлението за спиране на наказателното производство.

Пр.пр.  № 7012/2007г.  по  описа  на  СГП,  сл.  дело  № 28/2007г.  по
описа на НСлС. 

С  постановление  от  25.01.2007г.   прокурор  Хр.  Граматиков е
образувал ДП срещу ИИ за престъпление по чл.212, ал.5, вр.ал.1 от НК. В
постановлението са дадени  конкретни указания. На 13.03.2007г. е направено
предложение от водещите разследването - двама следователи за удължаване
срока  за  разследване  с  4  месеца.  На  29.03.2007г.  прокурор  Граматиков  е
направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с 4 месеца, считано от 25.03.2007г.,  което е уважено. Със заключително
постановление от 19.07.2007г. ДП е изпратено в СГП с мнение за спиране на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК  /свидетел,  който  се  намира  извън
пределите  на  страната,  за  което  по  ДП има  приложена  справка  от  отдел
„Криминалистически” при НСлС, като неговият разпит е от изключително
значение за разкриване на обективната истина/.  ДП е получено в СГП на
25.07.2007г. С резолюция от 25.07.2007г. делото е разпределено на прокурор
Граматиков  с  отбелязване  „след  отпуск”. С  постановление  на  прокурор
Граматиков  от  10.10.2007г. /деловодно  обработено  на  08.11.2007г./
наказателното  производство  е  спряно на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от
НПК. С постановление от  14.11.2008г. прокурор Граматиков  е възобновил
наказателното  производство.  Със  заключително  постановление  от
19.01.2009г. ДП е изпратено в СГП с мнение за спиране на основание чл.244,
ал.1, т.3 от НПК /свидетелят все още се намира извън пределите на страната/.
ДП  е  получено  в  СГП  на  21.01.2009г.  С  постановление  от  26.01.2009г.
прокурор  Граматиков  е  спрял  наказателното  производство  на  основание
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чл.244, ал.1, т.3 от НПК. На 23.07.2009г. ДП е възобновено с постановление
на прокурор Л. Мирчев. На 26.09.2009г. материалите по ДП са постъпили в
СГП със заключително постановление за спиране на основание чл.244, ал.1,
т.3 от НПК. С резолюция от 06.11.2009г. делото е разпределено на прокурор
Цв.  Вергов.  С  постановление  от  09.11.2009г.  /деловодно  обработено  на
11.11.2009г./  ДП  е  спряно  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  На
25.08.2010г. прокурор Вергов е изпратил писмо до НСлС, с което е поискал
да  бъде  уведомена  СГП  налице  ли  са  основания  за  възобновяване  на
наказателното  производство.  На  02.09.2010г.  в  СГП е  получен  отговор  за
това,  че  не  са  налице  основания  за  възобновяване  на  наказателното
производство.  Приложена е  и справка № 904/27.08.2010г.  от НСлС, отдел
„Криминалистически”, от която е видно, че лицето е напуснало страната на
26.07.2005г. и няма данни за завръщането му.

Пр.пр. № 2024/2004г. по описа на СГП, ДП № 210/2004г. по описа на
СО- СГП. 

Преписката е образувана  от СГП по повод получен сигнал от ТДД на
16.04.2004г. С писмо от 04.05.2004г. прокурор  Граматиков е възложил на
СДВР  „ИП”  да  извърши  проверка  по  случая,  като  е  дал  указания  за
изпълнение  в  срок  от  60  дни.  С  писмо  от  10.05.2004г.  материалите  по
преписката са изпратени от СДВР в Сектор „ИП” при 07 РПУ - СДВР, с
копие  до  СГП.  На  12.10.2004г.  материалите  от  извършената  проверка  са
постъпили в СГП. С постановление от 15.11.2004г. прокурор Граматиков е
възложил на 07 РПУ – СДВР да извърши допълнителна проверка в срок от 30
дни.  С писмо от 11.03.2005г.  наблюдаващият прокурор е  изискал да бъде
уведомен  за  резултатите  от  извършената  проверка.  На  05.04.2005г.
материалите  по  преписката  са  постъпили  в  СГП.  С  постановление  от
07.04.2005г. /деловодно обработено на 11.04.2005г./ прокурор Граматиков е
образувал ДП срещу ИИ за престъпление по 257, ал.1, пр.1, вр.чл.255, ал.1,
пр.1  от  НК.  В  постановлението  са  дадени  указания  за  изпълнение  и
разследването е възложено на ССлС. На 08.08.2005г. ДП е постъпило в СГП
с  мнение  за  спиране  на  основание  чл.239,  ал.1,  т.2  от  НПК/отм./  С
постановление  от  01.09.2005г.  прокурор  Граматиков  е  върнал
предварителното производство за допълнително разследване, като са дадени
указания и срок за тяхното изпълнение от два месеца. На 29.12.2005г. ДП е
постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране  на  основание  чл.239,  ал.1,  т.1  от
НПК /отм./ С постановление от 04.01.2006г. прокурор Граматиков е върнал
делото за допълнително разследване с дадени указания, които да се изпълнят
в срок от два месеца. С писмо от 07.04.2006г. прокурор Граматиков е изискал
незабавното изпращане на материалите по следственото дело,  тъй като са
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изтекли процесуалните срокове за разследване. На 27.04.2006г. материалите
по  ДП  са  постъпили  в  СГП.  С  постановление  от  същата  дата,  прокурор
Граматиков  е  върнал  предварителното  производство  за  допълнително
разследване. На 15.06.2006г. в СГП е постъпило предложение за удължаване
на срока за разследване.  На 22.06.2006г.  прокурор Граматиков е направил
искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с
четири месеца, считано от 27.06.2006г., което е уважено. С постановление от
25.08.2006г.  са  дадени  указания  по  разследването.  На  31.01.2007г.  /три
месеца след изтичане на удължения срок за разследване/ДП е входирано в
СГП с мнение за спиране на основание чл.244 от НПК. Делото е докладвано
на прокурор Граматиков на 02.02.2007г. С постановление от същата дата на
основание чл.242, ал.2, ал.3 от НПК, прокурор Граматиков е разпоредил на
водещия разследването да изпълни указанията дадени в постановлението в
срок  от  30  дни.  ДП е  изпратено  в  СГП на  14.03.2007г. и  е  постъпило  в
прокуратурата  на  19.03.2007г.  с  мнение  за  съд.  На  25.04.2007г.  прокурор
Граматиков  е  направил  искане  до  ВКП  за  удължаване  на  срока  за
разследване  с  4  месеца,  считано  от  27.03.2007г.  С  писмо  от  26.03.2007г.
материалите по следственото дело са изпратени в ССлС, ведно с копие от
писмо – искане на СГП по чл.234, ал.3 от НПК.  С писмо от 04.05.2007г. на
ВКП направеното искане е уважено. На  10.10.2007г. /повече от два месеца
след изтичане на удължения срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП с
мнение  за  спиране  на  основание  чл.244  от  НПК.  На  10.11.2007г.
наказателното производство е спряно до установяване на настоящ адрес  на
лица  –  свидетели  по  делото.  С  постановление  от  21.12.2007г.  прокурор
Граматиков  е  възобновил  наказателното  производство  за  извършване  на
допълнителни действия по разследването. На 11.02.2008г. в СГП е постъпило
предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На 15.02.2008г.
прокурор Граматиков е направил искане до АП – София за удължаване на
срока за разследване с 4 месеца, считано от 21.02.2008г., което е уважено. На
18.06.2008г.  прокурор  Хр.  Граматиков  е  направил  искане  до  Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с още 4 месеца,
считано  от  21.06.2008г.,  което  също  е  уважено.  На
20.12.2008г. /разследването е просрочено с два месеца/ ДП е получено в СГП
с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление
от  23.12.2008г.  /деловодно  обработено  на  07.01.2009г./  наказателното
производство  е  спряно  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК,  поради
неустановяване местонахождението на двама свидетели. С постановление на
прокурор  М.  Немска от  06.01.2010г.  наказателното  производство  е
възобновено. В постановлението са дадени указания, които да се изпълнят в
срок  от  два  месеца.  На  17.02.2010г.  в  СГП е  постъпило  предложение  от
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водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за  разследване  с  още  4
месеца. На 24.02.2010г. прокурор Немска е направила искане до АП – София
за  удължаване  на  срока  за  разследване  с  още  4  месеца,  считано  от
08.03.2010г.  Искането  е  уважено  от  АП  –  София.  На  15.07.2010г.  ДП  е
постъпило в  СГП с  мнение за  спиране  на  наказателното  производство  на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК,  поради  неустановяване
местонахождението на свидетел. 

Пр. пр. № 96/2008г. по описа на СГП, ЗМ № 54/2008г. по описа на 05
РПУ – СДП. 

ДП  е  започнато  на  08.01.2008г.  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК,
срещу ИИ за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК. На 12.06.2008г. /установи
се просрочие от разследващия орган с три месеца/ ДП е постъпило в СГП с
мнение  за  спиране.  С  постановление  от  16.06.2008г.  прокурор  Мария
Нейкова  е спряла наказателното производство на основание чл. 244, ал.1,
т.1  от НПК. В постановлението е  отбелязано,  че  не са извършени всички
необходими за разкриване на обективната истина действия по разследването.
Не  е  постановено  принудително  довеждане  на  лицето  и  същото  не  е
привлечено в качеството на обвиняем, изтекъл е и срокът за разследване. В
постановлението  е  указана  възможността  за  неговото  обжалване.  На
25.07.2008г. в СГП е постъпило искане за възобновяване на наказателното
производство.  С  постановление  от  28.07.2008г.  прокурор  Нейкова  е
възобновила наказателното производство. На 29.09.2008г. в СГП е входирано
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  На
30.09.2008г.  прокурор  Нейкова  е  направила  искане  до  АП  –  София  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
28.09.2008г.,  което  е  уважено.  С  постановление  от  28.01.2009г.
наблюдаващият  прокурор  е  дал  указания  по  разследването,  които  да  се
изпълнят в срок от 10 дни. На 23.02.2009г. в СГП е постъпило ДП с мнение
за спиране на основание чл.25, т.2 от НПК. С постановление от същата дата
прокурор Нейкова е спряла наказателното производство на основание чл.244,
ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  В  постановлението  е  посочен  номера  на
телеграмата,  с  която  лицето  е  обявено  за  ОДИ.  На  29.04.2009г.  прокурор
Нейкова е изпратила писмо до водещия разследването, с което е поискала
информация  налице  ли  са  основания  за  възобновяване  на  наказателното
производство.  На  16.05.2009г.  в  СГП  е  получен  отговор,  с  който
прокуратурата е уведомена, че няма информация за местонахождението на
обявеното за ОДИ лице. На 15.10.2009г. наблюдаващият прокурор отново е
изискал  информация  за  наличие  на  основания  за  възобновяване  на
наказателното производство. На 27.10.2009г. в СГП е входиран отговор. На
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22.07.2010г. ДП е изпратено в СГП за съхранение. На 27.07.2010г. прокурор
Нейкова е изпратила писмо до 05 РУ – СДВР, с което е изискала незабавното
изготвяне  на  необходимата  документация  по  чл.269  от  НПК,  с  оглед
провеждане  на  разследването  в  отсъствие  на  извършителя  на
инкриминираното деяние. На 07.09.2010г. по реда на чл.219, ал.1 от НПК с
прокурор Нейкова е съгласувано постановление за привличане на обвиняем.
На 17.09.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за съд. С постановление от
05.10.2010г. прокурор Нейкова е възобновила наказателното производство  и
е  указала  извършването  на  действия  по  разследването.  На  същата  дата  е
направено  искане  до  АП  –  София  по  реда  на  чл.234,  ал.3  от  НПК   за
продължаване на срока за разследване с 1 месец, считано от 01.10.2010г. 

Пр. пр. 5891/2006г. по описа на СГП. ДП № 5019/2006г. по описа на
02 РПУ – СДП. 

По  повод  постъпили  от  СРП  материали,  с  постановление  от
22.01.2007г. / деловодно обработено на 06.02.2007г./  на прокурор  Андрей
Андреев е  образувано ДП срещу ИИ за престъпление по чл.255,  ал.3,  вр.
ал.1,  т.6  от  НК.  В  постановлението  са  дадени  указания  за  изпълнение  и
разследването  е  възложено  на  02  РПУ  –  СДП.  На  05.04.2007г.  в  СГП  е
постъпило искане за  удължаване на  срока за  разследване.  На 11.04.2007г.
прокурор Андреев е направил искане до АП – София за удължаване на срока
за разследване с 4 месеца. АП – София е удължила срока за разследване по
ДП с 3 месеца, считано от 22.03.2007г. На 20.12.2007г. /разследването по ДП
е просрочено с шест месеца/ ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от  04.01.2008г.
прокурор  Андреев  е  спрял  наказателното  производство на  основание
чл.244,  ал.1,  т.2  от НПК. В постановлението като основание за  спиране е
посочено, че е изтекъл срокът за разследване по ДП. Посочено е същото така,
че с процесуалното си поведение и нарушение на изискванията на чл.203,
ал.1  и  ал.3  от  НПК  и  чл.226  от  НПК  водещият  разследването  е  станал
причина  да  се  пропуснат  всички  възможности  по  чл.234  от  НПК.  В
постановлението е указана възможността за неговото обжалване пред СГС –
НО  в 7 дневен срок от получаването му.  С постановление от 04.01.2008г.
/деловодно  обработено  на  07.01.2008г./  прокурор  Андреев  е  възобновил
наказателното производство. С постановлението наблюдаващият прокурор
е отстранил разследващия орган  от  разследването на ДП. На 18.02.2008г. в
СГП е  постъпил  следствено  –  календарен  план.  На  05.03.2008г.  в  СГП е
входирано предложение от водещия разследването за удължаване на срока за
разследване по делото.  На 13.03.2008г. прокурор Андреев е направил искане
до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца,
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считано  от  07.03.2008г.  АП – София е  удължила срока за  разследване  по
делото  с  3  месеца,  считано  от  08.03.2008г.  На  19.09.2008г. прокурор  А.
Малиганова  е изпратила писмо до 02 РПУ – СДП, с което е изискала  да
бъде изпратена подробна справка за хода на ДП, тъй като е изтекъл срокът за
разследване.  На  26.09.2008г. /  повече  от  три  месеца  след  изтичане  на
удължения срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране.
С  постановление  от  22.10.2008г. прокурор  Малиганова  е  спряла
наказателното  производство на  основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С
постановление  от  23.10.2008г.  прокурор  Малиганова  е  възобновила
наказателното  производство, с  оглед  необходимостта  от  извършване  на
допълнителни действия по разследването. С писмо от 03.12.2008г. прокурор
Малиганова  е  изискала  подробна  справка  относно  хода  на  ДП.  На
15.12.2008г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  за  удължаване  на  срока  за
разследване.  На 22.12.2008г.  прокурор Малиганова  е  направила искане до
АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,
считано  от  23.12.2008г.,  което  е  уважено.  С  писмо  от  09.03.2009г.
наблюдаващият  прокурор  е  изискал  да  бъде  уведомен  за  хода  на
разследването. На 16.04.2009г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране. С
постановление от 13.05.2009г. ДП е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от
НПК. С постановление от 18.05.2009г. прокурор Малиганова е възобновила
наказателното производство. На 05.06.2009г. е входирано искане от водещия
разследването за удължаване на срока за разследване по делото. С писмо от
05.06.2009г.  прокурор  Малиганова  е  уведомила  разследващия  орган,  че
искането  за  удължаване  на  срок  се  явява  неоснователно,  тъй  като  от
законовия  двумесечен срок за  разследване са  изтекли 20 дни.  Изискано е
изготвянето на календарен план за хода на разследването. На 26.06.2009г. е
изискана справка за хода на разследването по ДП. На 10.07.2009г. прокурор
Малиганова е направила искане до АП – София за удължаване на срока за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 18.07.2009г., което е уважено от
АП – София. На 21.07.2009г. в СГП е постъпил следствено – календарен план
за  провеждане  на  разследването  по  ДП.  На  10.08.2009г.  прокурор
Малиганова  е  изискала  справка  за  хода  на  ДП.  На  10.11.2009г.  в  СГП  е
входирано  искане  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На
17.11.2009г. прокурор Малиганова е направила искане до Главния прокурор
на РБ  за удължаване на срока за разследване по делото с 4 месеца, считано
от 18.11.2009г., което е уважено от ВКП. На 08.01.2010г. ДП е постъпило в
СГП, изпратено на основание чл.196, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от
22.01.2010г.  прокурор  Малиганова  е  дала  подробни  указания  по
разследването, които да се изпълнят в срок до 18.03.2010г. На 31.03.2010г.
наблюдаващият  прокурор  с  писмо  е  изискал  от  водещия  разследването
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справка за хода на ДП, тъй като е изтекъл срокът за неговото разследване. На
11.05.2010г.  /  повече от месец,  след като делото  e изискано и около два
месеца след изтичане на удължения срок за разследване/  ДП е постъпило в
СГП  с  мнение  за  спиране  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С
постановление  от  27.05.2010г.  /  деловодно  обработено  на  31.05.2010г./
прокурор  Малиганова  е  спряла  наказателното  производство  на  основание
чл.244  ал.1,  т.2  от  НПК.  На  30.06.2010г.  в  СГП  е  входирано  искане  за
възобновяване  на  наказателното  производство,  поради  отпадане  на
основанията  за  спиране.  С  постановление  от  01.07.2010г.  прокурор
Малиганова  е  възобновила  наказателното  производство.  На  09.09.2010г.
прокурор  Малиганова е направила искане до АП – София за удължаване на
срока за  разследване по ДП с 4 месеца,  считано от  01.07.2010г.,  което е
уважено.  На  05.10.2010г.  с  писмо  е  изискана  справка  от  водещия
разследването за хода на ДП.

Пр.пр. № 9292/2008г. по описа на СГП, ЗМ 8234/2008г. по описа на
06 РПУ – СД МВР. 

С постановление от 05.09.2008г. прокурор  М. Станкова е образувала
ДП срещу ИИ за престъпление по чл.304, ал.1 от НК. В постановлението са
дадени  указания  за  изпълнение.  На  02.10.2008г.  в  СГП  е  постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване  с  4  месеца.  На
15.10.2008г.  прокурор  Станкова  е  направила  искане  до  АП  –  София  за
удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца. АП – София е уважила
искането,  като  е  удължила  срока  за  разследване  с  3  месеца,  считано  от
11.11.2008г.  На  11.11.2008г.  с  наблюдаващия  ДП  прокурор  е  съгласувано
постановление за привличане на обвиняем по реда на чл.219, ал.1 от НПК. На
28.01.2009г.  в  СГП  е  постъпило  ДП  с  изразено  мнение  за  спиране.  С
постановление от 30.01.2009г. прокурор М. Станкова е спряла досъдебното
производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  В
постановлението е посочен номера на телеграмата, с която лицето е обявено
за ОДИ. На 01.07.2009г. в СГП е постъпило предложение  за възобновяване
на  спряното  наказателно  производство.  С  постановление  от  01.07.2009г.
прокурор  Станкова  е  възобновила  наказателното  производство   и  е  дала
конкретни указания по разследването. На 17.07.2009г. делото е постъпило в
СГП с мнение за съд. На 21.07.2009г. в СГС, НО е внесен обвинителен акт.

Пр.пр. 8578/2008г. по описа на СГП, ЗМ 1964/2008г. по описа на 09
РПУ – СДП.  

С  постановление  на  СРП  на  основание  чл.35,  ал.2  от  НПК  ДП  е
изпратено в СГП, с оглед събрани доказателства за извършено престъпление

44



по чл.330, ал.2, т.2, вр.ал.1 от НК. Постановлението и материалите по ДП са
постъпили в СГП на 09.01.2009г. С постановление от 05.02.2009г. прокурор
Д.  Стефанов  е  иззел  по  компетентност  разследването  и  надзора  върху
наказателното  производство.  Със  същото  постановление  ДП  е  спряно  на
основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  20.02.2009г.
прокурор  Стефанов  е  възобновил  наказателното  производство.  На
25.03.2009г. по реда на чл.219, ал.1 от НПК е съгласувано постановление за
привличане на обвиняем с наблюдаващия прокурор. На 08.04.2009г.  ДП е
постъпило в СГП с мнение за съд. С резолюция делото е разпределено на
прокурор  Е. Русинова на  25.06.2009г. С постановление от 30.06.2009г.  на
основание  чл.242,  ал.2  от  НПК  прокурор  Русинова  е  изпратила  ДП  на
разследващия орган с дадени указания, които да се изпълнят в срок от 10
дни.  На  20.08.2009г./  месец след  изтичане на указания  от наблюдаващия
прокурор срок за изпълнение на дадените указания/ в СГП е постъпило ДП с
мнение  за  съд.  На  16.03.2010г.  в  СГС,  НК  е  внесен  обвинителен  акт,
изготвен  от  прокурор Стефанов.  /в  наблюдателното  производство  липсват
данни, кога преписката е разпределена на прокурор Стефанов/ 

Пр.пр. № 3213/1999г. по описа на СГП , сл. дело № 264/1996г. по
описа на СтСлС. 

ДП е образувано и водено срещу ИИ за престъпления по чл.214, ал.2 и
чл.339  от  НК.  В периода  1999г.-2001г.  делото  многократно  е  връщано за
допълнително разследване.  С постановление от 02.05.2001г.  наказателното
производство  е  спряно  на  основание  чл.239,  ал.1,  т.3  от  НПК  /отм./  С
постановление  от  05.05.2004г.  прокурор  А.  Костова е  възобновила
наказателното производство. С постановление от 29.09.2004г. наказателното
производство е прекратено по отношение на едно от обвиняемите лица на
основание  чл.237,  ал.1,  т.1,  вр.чл.21,  ал.1,  т.4  от  НПК /отм./  и  спряно  по
отношение  на  останалите  на  основание  чл.239,  ал.1,  т.3  от  НПК /отм./  С
постановление  от  23.07.2007г.  прокурор  Тафров е  възобновил
наказателното  производство.  На  05.10.2007г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с
мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от
16.10.2007г.  прокурор  Тафров  е  спрял  наказателното  производство.  В
постановлението е посочено, че лицето е обявено за ОДИ. С постановление
от 25.11.2008г. прокурор Тафров е възобновил наказателното производство
на основание чл.244, ал.7 от НПК. На 29.01.2009г. ДП е постъпило в СГП с
мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от
18.02.2009г. прокурор Г. Тафров е  спрял наказателното производство. С
постановление  от  01.10.2010г. наблюдаващият  прокурор  е  възобновил
наказателното производство на основание чл.244, ал.8 от НПК и е указал
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да се изискат нови справки за лицето, което се намира извън територията на
РБългария. /Не е спазена разпоредбата на чл.244, ал.8 от НПК./  

Пр.пр. № 43352008г. по описа на СГП, ЗМ 2968/2007г. по описа на
02 РПУ – СДП. 

ДП е изпратено с постановление на СРП  на основание чл.35, ал.2 от
НПК, с оглед събрани доказателства за извършено престъпление по чл.354а,
ал.1, пр.5, изр.1, алт.1 от НК. Същото е входирано в СГП  на 11.07.2008г. С
постановление  от  08.08.2008г.  прокурор  Ил.  Стойкова е  иззела
ръководството и надзора по ДП от СРП и е дала указания по разследването.
На  същата  дата  е  направила  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за
удължаване  на  срока  за  разследване  с  2  месеца,  считано  от  12.08.2008г.,
което е уважено. На 06.10.2008г.  е съгласувано постановление за привличане
на обвиняем по реда на чл.219, ал.1 от НПК. На  06.03.2009г. /установи се
просрочие на разследването с около пет месеца/  ДП е постъпило в СГП с
мнение  за  спиране.  С  постановление  от  09.03.2009г.  наказателното
производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК. В
постановлението е посочен номер на телеграма, с която лицето е обявено за
ОДИ.  С  писмо  от  01.06.2009г.  наблюдаващият  прокурор   е  изискал
информация  за  предприетите  действия  по  издирването  на  лицето.  На
17.07.2009г.  в  СГП  е  входирано  искане  за  възобновяване  на  ДП.  С
постановление  от  същата  дата  прокурор  Ил.Стойкова  е  възобновила
наказателното  производство.  На  31.07.2009г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с
мнение за съд. На 05.08.2009г. в СГС, НО е внесен обвинителен акт, изготвен
от прокурор Е. Пашалиева.

Пр.пр. № 4679/1999г. по описа на СГП, ДП № 66/1999г. по описа на
СГП – СО.  

С  постановление  от  22.06.1999г.  на  следовател  при  Х  ТСО  ССС  е
образувано  предварително  производство  за  престъпление  по  чл.242,  ал.1,
б.”в” от НК. На 16.08.1999г. е направено искане за удължаване на срока за
разследване с 2 месеца, което е уважено от СГП. С постановление на СРП от
03.12.1999г. наказателното производство е спряно на основание чл.239, ал.1
от  НПК /отм./  и  делото е  изпратено  в  Х ТСО ССС.  С писма  на  СРП от
26.09.2007г.,  14.04.2008г.,  27.06.2008г.  делото  е  изисквано  от  ССлС.
Разпоредено  е  на  деловодството  на  СРП да изготви  деловодна справка за
движението на преписката. С постановление от 12.08.2008г. прокурор Тарев
от СРП е възстановил по наличните наблюдателни материали наказателното
производство  и е изпратил  ДП по компетентност в СГП. ДП е постъпило в
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СГП на 13.08.2008г. С резолюция от 14.08.2008г. делото е разпределено на
прокурор  Балев.  На  постановлението  има  отбелязване   „уведомен  след
отпуск 25.08.2008г.”  С постановление от  07.04.2009г. /  седем месеца след
постъпване на ДП в СГП/ прокурор Б. Балев на основание чл.35, ал.2 от НПК
е  приел  по  компетентност  материалите  по  спряното  ДП.  С  писмо  от
23.09.2010г. прокурор Балев е изискал от СГП – СО становище за наличие на
основания за възобновяване на наказателното производство. 

Пр.пр.  2703/2003г.  по описа на СГП, ЗМ 5318/2003г.  по описа на
СДВР. 

След  извършена  проверка  по  преписката,  с  постановление   от
25.04.2007г. прокурор Е. Дангов е образувал ДП срещу ИИ за престъпление
по чл.255,  ал.1  от  НК.  С писмо от  06.06.2008г.  прокурор  Ив.  Аврамов е
изискал ДП от СДП, тъй като сроковете за разследване са изтекли и не е
искано  продължаването  им  по  предвидения  в  НПК  ред.  На
11.06.2008г.  /една  година  след  изтичане  на  законоустановения  срок  за
разследване/ ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране. С постановление от
същата  дата  /11.06.2008г./ прокурор  Аврамов  е  спрял  наказателното
производство на  основание  чл.244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  В
постановлението  е  посочен  номер  на  телеграмата  на  ГД  „ППООРП”  и
бюлетина на СДП, с които лицето е обявено за ОДИ. Указана е възможността
за  обжалване  на  постановлението  пред  СГС,  НК  в  7  дневен  срок.  На
18.06.2008г. в СГП е постъпило искане за възобновяване на разследването. С
постановление  от  19.06.2008г. прокурор  Аврамов  е  възобновил
наказателното производство. В постановлението не са дадени указания по
разследването. На 21.08.2008г. в СГП е постъпило искане за удължаване на
срока за разследване по ДП. На 26.08.2008г. прокурор Д. Славов е направил
искане до АП – София  за удължаване на срока за разследване по делото с 4
месеца, считано от 19.08.2008г., което е уважено. ДП е постъпило в СГП на
07.04.2009г. /отново повече от четири месеца, след изтичане на удължения
от АП – София срок за разследване/ с мнение са спиране.  На  08.04.2009г.
прокурор Аврамов с постановление е  спрял наказателното производство
на  основание  чл.244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от
09.04.2009г. прокурор Аврамов е възобновил наказателното производство.
На  05.06.2009г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване. На 11.06.2009г. прокурор Аврамов е изискал материалите по ДП
за извършване на служебна проверка, с оглед данни за изтекла относителна
погасителна давност. ДП е постъпило в СГП с изразено мнение за спиране. С
постановление  от  26.06.2009г.  прокурор  Аврамов  е  спрял наказателното
производство на  основание  чл.244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  С
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постановление  от  01.07.2009г.  прокурор  Аврамов  е  възобновил
наказателното  производство и  е  дал  указания  по  разследването.  На
06.09.2009г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП. На 05.10.2009г. прокурор Аврамов е направил искане до
АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,
считано от 20.09.2009г., което е уважено. На 10.06.2010г. / около пет месеца
след изтичане на удължения срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП с
мнение за спиране на наказателното производство на основание чл.244, ал.1,
т.3  от  НПК.  С  писмо  от  18.06.2010г.  прокурор  Аврамов  е  върнал
материалите  по  ДП  в  СДВР,  като  е  указал  да  се  изискат  справки  за
установяване  на  местонахождението  на  лицето  и  при  неоткриването  му,
същото да се обяви за ОДИ. Изискано е също така в тридневен срок да се
изготви и изпрати в СГП делото, ведно със заключително постановление, в
което да са посочат причините, поради които е допуснато разследването да
излезе извън сроковете по чл.234, ал.1-3 от НПК. В зависимост от характера
на  същите  да  се  прецени  евентуалното  изготвяне  на  предложение  за
дисциплинарно  наказание  по  реда  на  чл.222,  ал.2,  вр.ал.1  от  ЗМВР.  На
13.08.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на наказателното
производство.  С постановление от 31.08.2010г.  прокурор Аврамов е спрял
наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от
НПК.  В  постановлението  е  указана  възможността  за  неговото  обжалване
пред  СГС-НО  в  7  дневен  срок  от  получаването  му.  На  05.10.2010г.  е
изпратено писмо до СДВР, с което е  изискана информация за наличие на
основания за възобновяване на наказателното производство по ДП.

Пр.пр. № 9241/2008г. по описа на СГП. 
ДП е образувано с постановление на В. Андреев на 11.09.2008г. срещу

ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.1, вр.чл.18 от НК. В постановлението са
дадени указания за изпълнение и разследването е възложено на НСлС. На
10.11.2008г.  НСлС  е  изпратила  ДП  в  СГП  с  предложение  да  се  отмени
постановлението за образуване на наказателно производство,  тъй като срещу
същото лице в ОД МВР – гр. Видин се води ДП за престъпление по същият
текст  от  НК,  което  е  извършено  на  15.02.2008г.  и  в  случая  се  касае  за
продължавана престъпна дейност. С писмо от 14.11.2008г. прокурор Андреев
е изпратил материалите по ДП в ОП – Видин за обединяване с ДП № 7 по
описа на ГПУ – Видин. На 02.12.2008г. материалите по ДП са върнати от ОП
– Видин в СГП, тъй като разследването по ДП № 267/2008г.  по описа на ОД
МВР – Видин е приключило на 04.11.2008г. с постановление за предявяване
на разследването.  С писмо от 03.12.2008г.  прокурор Андреев е  повдигнал
спор за подследственост  пред АП – София. С постановление от 08.12.2008г.
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АП – София е оставила без уважение искането на СГП за обединяване на
двете  ДП  и  провеждане  на  разследването  в  ОП  –  Видин.  С  писмо  от
22.12.2008г.  прокурор  Андреев  е  изпратил  ДП  в  НСлС,  ведно  с
постановлението  на   АП  –  София  за  изпълнение.  На  09.02.2009г.  ДП  е
постъпило в  СГП с  мнение за  спиране  на  наказателното  производство  на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от  17.02.2009г.
прокурор Андреев е спрял наказателното производство на основание чл.244,
ал.1, т.3 от НПК. С постановление от  09.03.2009г. наблюдаващият прокурор
е възобновил наказателното производство и е дал указания по разследването.
На 12.05.2009г. в СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за
разследване по ДП. На 14.05.2009г. прокурор Андреев е направил искане до
АП – София за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от
10.05.2009г., което е уважено. На  04.12.2009г. е направено предложение за
удължаване на срока за разследване.   На 09.12.2009г.  прокурор Андреев е
направил искане до ВКП за  удължаване на  срока за  разследване  с  още 6
месеца, считано от 11.09.2009г., което също е уважено. На 08.04.2010г. ДП е
постъпило в СГП с мнение за прекратяване на основание чл.243, ал.1, т.1,
вр.чл.24,  ал.1,  т.1  от  НПК.  С  постановление  от  22.04.2010г.  прокурор  В.
Андреев е прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1,
т.1 от НПК.

Пр.пр.  № 2688/2004г.  по  описа  на  СГП,  сл.  дело  № 70/2004г.  по
описа на ССлС. 

С  постановление  от  21.01.2002г.  СРП  е  образувала  ДП  /дознание/
срещу ИИ  за престъпления по чл. 255, ал.1, пр.2 от НК и чл.256 от НК. С
постановление  на  прокурор  Н.  Бърнева при  СГП  от  10.06.2004г.  ДП  е
прието по компетентност на основание чл.28, ал.2 от НПК /отм./ Дознанието
е  преобразувано  в  предварително  производство  и  са  дадени  подробни
указания  за  изпълнение.  На  16.08.2004г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за
удължаване  на  срока  за  разследване.  С  писмо  от  18.08.2004г.  прокурор
Машева  при СГП е удължила срока за разследване по делото с 2 месеца,
считано  от  17.08.2004г.  На  04.10.2004г.  в  СГП  е  входирано  искане  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото  с  още  2  месеца,  което  е
уважено с писмо на прокурор Бърнева от 08.10.2004г. На 13.01.2005г. делото
е получено в СГП. С постановление на прокурор Н. Бърнева от 07.02.2005г.
делото  е  върнато  за  допълнително  разследване,  тъй  като  не  са  били
изпълнени всички указания дадени от СГП. На 21.03.2005г. в СГП е заведено
искане от водещия разследването за удължаване на срока за разследване по
делото.  С  резолюция  на  прокурор  Бърнева  от  22.03.2005г.  срокът  за
разследване  е  удължен  с  60  дни  до  4  месеца.  На  24.06.2005г.  прокурор
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Бърнева  е  изпратила  напомнително  писмо  до  02  ТО  –  ССлС,  с  което  е
изискала  незабавното  изпращане  на  делото  в  СГП,  тъй  като  сроковете  за
разследване  са  изтекли.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на  13.07.2005г.  На
25.07.2005г.  с постановление  следствено дело е  върнато за допълнително
разследване, в хода на което да се изпълнят указанията, които са били дадени
в  предходните  постановление  на  СГП.  На  29.09.2005г.  и  03.10.2005г.  са
изпратени напомнителни писма за незабавното изпращане на делото в СГП,
тъй като срокът за разследване е изтекъл. На 14.11.2005г. делото е получено
в СГП. С постановление от 23.11.2005г. прокурор Бърнева е върнала делото
отново за допълнително разследване и изпълнение на дадените в предходни
постановления указания на СГП. На 23.01.2006г. и 24.01.2006г. са изпратени
напомнителни  писма,  с  които  се  иска  незабавното  изпращане  на  делото,
поради това, че сроковете за разследването му са изтекли. На 27.02.2006г.
следственото  дело  е  постъпило  в  СГП.  С  постановление  от  02.03.2006г.
делото  е  върнато  за  допълнително  разследване.  На  27.04.2006г.  делото  е
постъпило  в  СГП  с  изразено  мнение  за  спиране.  С  постановление  на
прокурор  Н.  Бърнева  от  27.04.2006г.  следственото  дело  е  върнато   за
допълнително  разследване,  което  да  се  проведе  в  срок  от  60  дни.  На
20.06.2006г. наблюдаващият прокурор е направил искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от  27.06.2006г.
Искането е  уважено от АП – София,  като срокът за  разследване на ДП е
удължен с 3 месеца, считано от 27.06.2006г. На 06.10.2006г. наблюдаващият
прокурор е изпратил писмо, с което е изискал незабавното приключване на
разследването и изпращане на делото в СГП. На 11.10.2006г. ДП е постъпило
в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  13.10.2006г.  прокурор
Бърнева е спряла наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1,
вр.чл.25, т.2 от НПК. В постановлението са посочени номерата на бюлетина
и  телеграмата,  с  които  лицето  е  обявено  за  ОДИ.  На  17.10.2006г.  ДП  е
докладвано в СГП за възобновяване на основание чл.245, ал.2 от НПК. С
постановление  на  прокурор  Бърнева  от  18.10.2006г.  наказателното
производство  е  възобновено.  На  12.12.2006г.  в  СГП  е  входирано
предложение за удължаване на срока за разследване по делото. На  същата
дата  прокурор Бърнева  е  направила искане до АП – София на основание
чл.234, ал.3 от НПК  за удължаване на срока за разследване по ДП с още 2
месеца. Срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от 17.12.2006г.
С  писмо  от  06.03.2007г.  прокурор  А.  Костова е  изискала  незабавното
изпращане  на  следственото  дело  в  СГП,  тъй  като  срокът  за  неговото
разследване е изтекъл. На 11.04.2007г. делото е постъпило в СГП с мнение за
съд.  На  19.04.2007г.  прокурор  Костова  е  направила  искане  до  Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по делото с 4 месеца,

50



считано от 17.04.2007г., което е уважено.  С постановление от същата дата
наблюдаващият  прокурор  е  върнал  ДП  за  допълнително  разследване.  На
26.06.2007г.  в  СГП  е  входирано  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване по делото. На 03.07.2007г. прокурор Костова е направила искане
на основание чл.234, ал.3 от НПК до Главния прокурор на РБ за удължаване
на срока за разследване с 6 месеца, което също е уважено. На 31.08.2007г. ДП
е постъпило в СГП с изразено мнение за съд. На 06.02.2008г. в СГС, НК е
внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор Костова. С разпореждане от
14.03.2008г. СГС, НК, 28 с-в  е прекратил съдебното производство и е върнал
ДП в СГП. Делото е постъпило в СГП на 24.03.2008г. На 07.07.2008г. в СГС,
НК отново е внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор А. Костова.  С
разпореждане  от  04.08.2008г.  СГС,  НК,  28  с-в  е  прекратил  съдебното
производство  и  е  върнал  делото  в  СГП.  Делото  е  постъпило  в  СГП  на
13.08.2008г. С постановление от 10.12.2008г.  прокурор Костова е изпратила
ДП  на  разследващия  орган  и  е  дала  указания  по  разследването.  На
22.01.2009г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване по делото. На 02.02.2009г. прокурор Костова е направила искане
до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца,
считано  от  09.02.2009г.  С  писмо  от  09.02.2009г.  АП  –  София  е  върнала
искането, тъй като допуснатите процесуални нарушения е следвало да бъдат
отстранени в едномесечен срок и в случай, че същият се окаже недостатъчен
да се поиска удължаването му от Главния прокурор на РБ. На 16.02.2009г.
прокурор  А.  Костова  е  направила  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване  до  Главния  прокурор  на  РБ,  което  е  уважено.  Срокът  за
разследване е удължен с 4 месеца, считано от 10.01.2009г. На 14.05.2009г.
ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.1 от
НПК.  С  постановление  от  18.05.2009г.  прокурор  А.  Костова  е  спряла
наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от
НПК, поради обстоятелството, че „не са получени необходими документи и
информация от ТД НАП гр. Шумен и в рамките на законоустановения срок
за разследване не е могло да бъде призована обвиняемата за извършване на
необходимите  ПСД  с  нейно  участие.”  С  постановление  от  03.07.2009г.
прокурор  А.  Костова  е  възобновила  наказателното  производство.  С
постановление  от   10.09.2009г.  прокурор  Е.  Русинова е  прекратила
наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.4
от НПК, тъй като обвиняемото лице е починало.

Пр.пр. № 9422/2007г. по описа на СГП, ЗМ 388/2007г. по описа на
СДВР. 
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БПП е започнато на 29.08.2007г. срещу ИИ за престъпление по чл.304,
ал.1, пр.3, вр.чл.20,  ал.2 от НК. На 30.08.2007г.  по реда на чл.219, ал.1 от
НПК с  прокурор  Д. Дочев е съгласувано постановление за привличане на
обвиняем.  С  постановление  от  17.09.2007г.  на  прокурор  В.  Димитрова е
постановено  разследването  по  БПП  да  продължи  по  общия  ред.  В
постановлението  са  дадени  конкретни  указания  за  изпълнение.  На
09.10.2007г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване.  С  писмо  от  15.10.2007г.  прокурор  Димитрова  е  върнала
искането  за  удължаване  на  срока  за  разследване  в  СДП,  тъй  като
законоустановения  срока  за  разследване  по  ДП  е  до  29.10.2007г.,  като  е
указала да се вземат необходимите мерки за своевременно приключване на
разследването.  На  20.11.2007г.  /  около  месеца,  след  като  предвидения  в
разпоредбата на чл.234, ал.1 от НПК срок за разследване  е изтекъл/  ДП е
постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.25, т.2 от НПК. С
постановление от 21.11.2007г. прокурор Димитрова е спряла наказателното
производство на основание чл.244, ал.1, т.3 и т.1,  вр.чл.25,  т.2 от НПК. С
постановление от 26.11.2008г. прокурор В. Димитрова на основание чл.244,
ал.7 от НПК е  възобновила наказателното производство. На 13.02.2009г. ДП
е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.25.т.2 от НПК. С
постановление  от  24.02.2009г.  прокурор  В.  Димитрова  е  спряла
наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1 и т.3, вр.чл.25, т.2
от  НПК.  С  писмо  от  21.10.2009г.  прокурор  Димитрова  е  изискала
информация  за  резултатите  от  ОДИ  на  лицата.  На  27.11.2009г.  в  СГП  е
получен  отговор.  На  22.04.2010г.  прокурор  Джунов отново  е  изискал
информация за резултатите от проведеното ОДИ. С писмо входирано в СГП
на 18.05.2010г.  е получен отговор, че няма данни лицата да се намират в Р
България  и  липсват  основания  за  възобновяване  на  ДП.  На  25.08.2010г.
прокурор  Иван Гешев е изискал изготвянето на подробна справка относно
наличие  на  предпоставки  за  възобновяване  на  спряното  наказателно
производство. На 21.09.2010г. е изпратено напомнително писмо до СДВР за
изготвяне на изисканата справка. На 29.09.2010г. в СГП е получен отговор за
това,  че  липсват  основания  за  възобновяване  на  ДП.  На  01.10.2010г.
прокурор Гешев е изискал справка  от водещия разследването за това, дали
лицата са обявени за ОДИ, както и да бъде посочен номера на бюлетина и
телеграмата, с които е извършено това. На 06.10.2010г. е получен отговор, в
който  са  посочени  номерата  на  бюлетина  и  телеграмата  за  обявяване  на
лицата за ОДИ.  Видно от писмото на СДВР, лицата са били обявени за
ОДИ едва през 2010г. с бюлетин № 279/2010 и телеграма № 42840/01.10.
2010г.  
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Пр.пр.  № 7814/2006г.  по  описа  на  СГП,  сл.  дело  № 40/2005г.  по
описа на 01 ТО – ССлС.  

ДП е водено срещу ИИ за престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр.чл.209,
ал.1,  вр.чл.26,  ал.1  от  НК.  С  постановление  на  СРП  от  05.10.2006г.  на
основание  чл.  35,  ал.2  от  НПК  ДП  е  изпратено  в  СГП  за  вземане  на
отношение  по  компетентност,  с  оглед  доказателства  за  извършено
престъпление по чл.252, ал.2, вр. ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. Материалите по
ДП  са  постъпили  в  СГП  на  16.10.2006г.  На  14.11.2006г.  прокурор
Граматиков е направил искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 15.11.2006г. Срокът за
разследване  на  ДП  е  продължен  с  9  месеца,  считано  от  09.05.2006г.  С
постановление  от  15.01.2007г.  прокурор  Граматиков  е  изпратил  делото  в
ССлС  с  дадени  конкретни  указания  по  разследването.  На  23.02.2007г.
прокурор  Граматиков  е  изискал  изготвяне  на  подробна  справка  за
извършените действия по разследването. На  26.03.2007г. /повече от месец
след изтичане на удължения срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП с
изразено мнение за спиране на основание чл.25, т.2 от НПК. С постановление
от 29.03.2007г. на основание чл.242, ал.2 и ал.3 от НПК ДП е изпратено на
водещия  разследването  с  дадени  конкретни  указания.  С  писмо  от
10.10.2007г. прокурор  Граматиков  е  изискал  незабавното  изпращане  на
материалите  по  следственото  дело.  На  12.10.2007г.  /разследването  е
просрочено  повече  от пет месеца/  ДП е  постъпило  в  СГП с  мнение  за
спиране  на  основание  чл.244,  ал.1  от  НПК.  С  постановление  на
наблюдаващия  прокурор  от  01.11.2007г. наказателното  производство  е
спряно  на  основание  чл.  244,  ал.1,  т.3  от  НПК  /не  е  установено
местонахождението на част от свидетелите, като това обстоятелство е пречка
за  разкриване  на  обективната  истина  в  пълнота/.  С  постановление  от
08.11.2007г.  прокурор  Граматиков  е  възобновил  наказателното
производство  и  е  дал  указания  по  разследването.  На  11.01.2008г.
наблюдаващият прокурор е направил искане до АП – София  за удължаване
на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 08.01.2008г., което е
уважено. С писмо от 17.04.2008г. прокурор Граматиков е изискал справка за
хода  на  ДП.  На  07.05.2008г.  в  СГП  е  входиран  отговор  от  водещия
разследването. На 15.05.2008г. е направено искане до Главния прокурор на
РБ за удължаване на срока за разследване по делото с още 4 месеца, считано
от 08.05.2008г. На 20.05.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на
основание чл.25,  т.2  от НПК.  С постановление от 27.05.2008г.  /деловодно
обработено  на  09.06.2008г./  прокурор  Граматиков  отново  е  дал  подробни
указания  по  разследването.  На  24.09.2008г.  материалите  по  следственото
дело са постъпили в СГП с мнение за спиране на  основание чл. 244, ал.1, т.3
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от НПК.  С постановление от  26.09.2008г. наказателното производство е
спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК /свидетел, който не е намерен
за редовно призоваване на адресите известни по делото/. С постановление от
02.10.2008г.  прокурор  Граматиков е  възобновил  наказателното
производство, като  е  указал  да  се  изпълнят  в  цялост  дадените  от  СГП
указания.  На 20.12.2008г.  ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от  23.12.2008г.
прокурор Граматиков е  спрял наказателното производство  на основание
чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С постановление от  30.01.2008г. наказателното
производство е възобновено. В постановлението са дадени указания и срок
за тяхното изпълнение от 30 дни. На  30.03.2009г. ДП е постъпило в СГП с
мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от
06.04.2009г.  прокурор  С.  Цанков е  спрял  наказателното  производство  на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК  /поради  липса  на  актуален  адрес  на
свидетел  по  делото,  което  се  явява  пречка  за  извършване  на  указаните  в
постановлението  на  СГП действия  по разследването/.  С постановление  от
28.10.2009г.  ДП  е  възобновено.  Със  заключително  постановление  от
02.12.2009г. следственото дело е изпратено в СГП с мнение за прекратяване
на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. На 10.12.2009г. ДП
е постъпило в СГП. С постановление от 14.12.2009г. прокурор С. Цанков е
прекратил ДП на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1 от НПК.
 

          Просрочени досъдебни производства от разследващ орган, без
продължен срок, към 30.06.2010г.   

          Пр.пр. № 561/2007г. по описа на СГП.
          С постановление от 27.04.2006г. на Окръжна прокуратура – Добрич е
образувано  досъдебно  производство  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл.256 НК. С постановление от 22.02.2007г. на мл.прокурор
от СГП  Г.Господинова.  ДП е прието по подсъдност.  ДП е възложено на
следовател Хрисчева от СО при СГП.(ДП № 19/2007г. по описа на ССлС). На
23.02.2007г.  мл.прокурор  Господинова  е  направила  искане  за  удължаване
срока  на  разследване  до  главния  прокурор.  На  12.03.2007г.  искането  е
върнато обратно от ВКП, тъй като не е посочен номера на следственото дело
и  искането  не  е  направено  чрез  Софийска  апелативна  прокуратура.  На
23.03.2007г. е направено ново искане. Междувременно наблюдението върху
ДП е прието от прокурор Боряна Бецова. С писмо от 17.05.2007г.  на ВКП
срокът на разследване е удължен със седем месеца, считано от 27.01.2007г. С
писмо  от  30.08.2007г.   до  ССлС  прокурор  Б.Бецова  е  сигнализирала,  че
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срокът на разследване вече е изтекъл на 27.08.2007г., поради което трябва
да бъдат предприети действия по приключване на досъдебното производство
или да се изготви искане за продължаване на срока. Сл.дело е изпратено в
СГП  с  писмо  от  07.12.2007г.  С  постановление  от  15.01.2008г.  прокурор
Бецова  е  спряла  производството  на  основание  чл.244,ал.1,т.2  от  НПК.
Указано е на водещият разследването да организира действия по издирване
на  неизвестния  извършител.  С  постановление  от  20.02.2009г.  прокурор
Бецова  е  възобновила  наказателното  производство  за  провеждане  на
допълнителни действия по разследването. С писмо от  18.08.2009г. прокурор
Бецова  е  изискала  от  разследващия  орган  незабавно  докладване  на
материалите  по  пр.пр.№  561/07г.  по  описа  на  СГП  на  наблюдаващия
прокурор в срок до 21.08.2009г., както и да се изготви подробна справка за
извършените действия след възобновяване на наказателното производство. С
писмо от 02.06.2010г. до СО при СГП прокурор Бецова е изискала незабавно
изпращане на материалите по делото. Такива писма са изпращани на няколко
пъти.  На  19.08.2010г.  следовател Хрисчева  е  изпратила справка в  СГП по
следственото  дело.  С  постановление  от  29.09.2010г.  производството  по
делото  е  спряно  на  основание  чл.244,ал.1,т.2  НПК.  С  постановление  от
04.10.2010г.  прокурор  Бецова    е   отвела  следовател  Хрисчева  от
разследването  по  сл.д.  №  19/07г.  и  с  постановление  от  същата  дата
производството е възобновено.  

Във   връзка  с  установени  просрочия  в  разследването  по  досъдебни
производства, по които разследващ орган е следовател Юлия Хрисчева при
СО  -  СГП,  бе  извършена  проверка  на  трудовото й  досие.  В  същото се
съдържа  Заповед  №З264/09.07.2008г.  на  Директора  на  ССлС,  с  която  е
наложено дисциплинарно наказание „Порицание”, за допуснати нарушения
извън  описаните  в  настоящия  акт.  Цитираната  заповед  е  отменена  с
решение  на  ВСС,  по  Протокол  №37/24.09.2008г.,  поради  неспазване  на
изискванията  на  чл.310,  ал.1  от  ЗСВ  при  налагане  на  дисциплинарното
наказание.  Тези  факти навеждат на  извода,  че  за  да  бъде  постигнат
дисциплиниращ  ефект,  би  следвало  системно  да  се  осъществява
контрол  върху  дейността  на  разследващия  орган,  както  от
наблюдаващия прокурор, така и от административния ръководител на
органа, към който се числи разследващия.

          Пр.пр. № 2883/2002г. по описа на СГП.
          С писмо от  21.06.2007г.  прокурор К.Ангелов е изискал от ССлС
незабавно изпращане на ДП № 188/2003г.  по описа на ССлС.  С писмо от
25.10.2007г. прокурор Пл.Георгиев е изискал от ССлС незабавно изпращане
на делото, поради изтичане на срока за  разследване. Делото е изпратено с
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писмо  от  23.07.2008г. със  заключително  постановление  за  спиране.  С
постановление  от  12.09.2008г.,  деловодно  обработено  на  23.09.2008г.,
наказателното  производство  е  спряно  на  основание  чл.244,ал.1,т.3  НПК.
Дадени  са  указания  за  издирване  на  свидетеля  С.А.  С  постановление  от
16.09.2008г.,  деловодно  обработено  на  24.09.2008г.,  производството  е
възобновено. Дадени са подробни указания до разследващия орган, вкл. и да
се  разпитат  множество  свидетели  между  които  е  и  свидетеля  С.А.  На
10.11.08г.  е  изпратено  предложение  за  удължаване  срока  на  разследване,
считано  от  17.11.2008г.  На  14.11.2008г.  е  изпратено  искането  до  САП  за
удължаване на срока с 4 месеца. Същото е уважено, считано от 24.11.2008г.
На  17.03.2009г.  е  изпратено  предложение  от  следовател  Хрисчева за
удължаване  на  срока.  С писмо  от  07.04.2009г.  на  САП,  на  основание
чл.234,ал.3 от НПК срокът на разследване по ДП № 188/2003г. по описа на
СлСС   е  удължен  с  4  месеца,  считано  от  24.03.2009г.  На  28.07.2009г.
наблюдаващият тогава ДП прокурор Пл.Георгиев е  изпратил писмо до
ССлС за незабавно изпращане на делото, тъй като срокът на разследване
е  изтекъл.  На  25.11.09г.  прокурор  В.Филипов е  изпратил  второ
напомнително  писмо.   Видно  от  писмените  обяснения  на  прокурор
В.Филипов от 23.09.2010г. до зам.градския прокурор Иванка Трифонова, от
24.09.2008г. до 23.09.2010г. делото не е изпращано от СО-СГП в СГП.

          Пр.пр.№ 9850/2008г. по описа на СГП.
          Досъдебното  производство  е  образувано  на  12.10.2008г.  с
постановление  на  прокурор  С.Ранчев,  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл.108,ал.2 от НК. На 13.10.2008г. е привлечено обвиняемо
лице, като делото е докладвано по реда на чл.219,ал.1 НПК. На 26.11.2008г. е
изпратено предложение за удължаване на срока на основание чл.234 НПК. На
28.11.2008г.  прокурор  Янчев е  направил  искане  пред  САП.  Същото  е
уважено  с  писмо  от  15.12.2008г.  Срокът  за  разследване  е  продължен  с  4
месеца,  считано  от  12.12.2008г.  ДП  е  изпратено  в  СГП  с  писмо  от
14.04.2009г.  На  04.06.2009г.  прокурор  Янчев  е  направил  до  ВКП  –  отдел
„МПС” предложение  за  изготвяне  на  молба  за  трансфер  на  наказателното
производство в друга държава. На 27.01.2010г. прокурор Янчев е направил
запитване до ВКП за хода на преписката. Отговорът на ВКП е от 02.02.2010г.
От същия е видно, че на 06.10.2009г. молбата за трансфер на наказателното
производство  е  изпратена  на  съответните  съдебни  власти  в  Република
Италия.

          Пр.пр. № 3702/2003г. по описа на СГП, ДП № 548/05г. по описа на
ССлС.
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          Постановление за  образуване на  предварително производство  на
прокурор  К.Ангелов от 20.09.2005г.,  деловодно обработено на  01.11.2005г.
На 28.11.2005г. следовател К.Попов е направил предложение за удължаване
на срока на разследване с 2 месеца. С писмо от 20.12.2005г., подписано от
прокурор К. Ангелов е продължен срока на разследване с 2 месеца, считано
от  01.01.2006г.  На  18.04.2006г.  е  изпратено  напомнително  писмо  от
прокурор К.Ангелов до разследващия орган за незабавно  изпращане на
делото,  тъй  като  срокът  на  разследване  е  изтекъл.  На  09.02.2007г.   е
изпратено делото  в СГП  с мнение за спиране. Производство е спряно на
20.04.07г., деловодно обработено на 27.04.07г. В постановлението за спиране
на прокурор Е.Дангов е посочено, че  „сл.дело е изпратено в СГП с мнение
за спиране поради изтичане на процесуалните срокове.” Същото е спряно
на  основание  чл.199,  чл.244,ал.1,т.1,  вр.чл.26  НПК.  С  постановление  на
прокурор Е.Дангов от 06.06.2007г. производството   е възобновено. Делото е
изпратено  в  СГП  от  ССлС  с  писмо  от  19.02.2008г.  със  заключително
постановление за спиране. В наблюдателното производство, предоставено на
инспектиращите,  няма  данни  за  удължаване  на  срока  на  разследване  за
периода  от  06.06.2007  до  19.02.2008г. С  постановление  от  12.03.2008г.  на
прокурор Дангов производството е спряно. На 30.05.2008г. с постановление
на  прокурор  Дангов  производството  е  възобновено.  С  писмо  на  СГП,
подписано от прокурор  К.Софиянски,  от 26.09.2008г. е поискано от ССлС
изпращане  на  делото,  тъй  като  срокът  на  разследване  е  изтекъл  на
03.08.2008г.  и  няма данни  да  е  искано удължаването му. Следва  ново
писмо от 26.05.2009г. на прокурор Софиянски до ССлС с искане за незабавно
изпращане  на  сл.дело,  тъй  като  срокът  е  изтекъл  на  03.08.2008г.  На
29.05.2009г.  делото  е  изпратено  от  ССлС  на  СГП  със  заключително
постановление  за  спиране.  С  постановление  от  29.05.2009г.  на  прокурор
К.Софиянски производството е спряно на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. В
постановлението  изрично  е  посочено,  че  след  възобновяване  на
производството на 03.06.2008г действия по разследването не са извършвани
до  29.05.2009г. от следователя, на когото е било възложено това разследване.
В  постановлението  е  направена  констатацията,  че  „  за  периода  след
образуване  на  производството  –  20.09.2005г.  до  настоящия  момент
водещият  разследването  не  е  извършил  никакви  действия  по
разследването, поради което извършителят на престъплението остава
неразкрит.  Срокът  на  разследване  е  изтекъл  на  03.08.2008г.”  С
постановление  на  прокурор С.Попова,  дежурен  прокурор,  от  16.07.2009г.
производството е  възобновено.  На 02.10.2009г.   е  изпратено напомнително
писмо до СО при СГП  за  незабавно приключване на делото с  изпълнени
указания и докладване лично на наблюдаващия прокурор, тъй като срокът за
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разследване е изтекъл на 17.09.2009г.  Писмото е подписано от  прокурор
Ив.Гешев. Към 23.09.2010г. все още разследването не е приключено и делото
не е докладвано на наблюдаващия прокурор Гешев, за което е уведомен и
зам.градския прокурор Иванка Трифонова.
       Пр.пр.№ 11692/08г. по описа на СГП.
          ДП е образувано в СРП на 18.07.2008г. срещу неизвестен извършител за
престъпление по чл.127,ал.1,предл.1 НК. С постановление от 11.12.2008г. на
мл.прокурор К.Владимиров от СГП делото е прието по компетентност и за
осъществяване   на  постоянен  надзор.  С  писмо  от  20.12.2008г.  на  САП  е
удължен срокът на разследване с 4 месеца, считано от 18.09.2008г.  С писмо
от  20.02.09г.  прокурор  Александрова е  изискала  от  05  РУ  на  СДВР
незабавно приключване и изпращане на делото поради изтичане на срока
за разследване на 18.01.2009г.  Делото е изпратено на 16.02.2009г. с мнение
за спиране на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. С постановление от 24.03.2009г.
прокурор Александрова е постановила спиране на производството.  Делото е
възобновено на  14.04.2009г.  Дадени са указания до разследващия орган. С
писмо  от  30.11.2009г.  прокурор  Н.Невенчин е  поискал  от  главния
разследващ полицай на 05 РУ незабавно да бъде изпратено делото в СГП,
както  и  да  бъдат  посочени  причините,  довели  до  просрочване  на
разследването. С  писмо  от  02.09.2010г.  прокурор  Невенчин  отново  е
изпратил  напомнително  писмо.  На  12.10.2010г.  прокурор  Невенчин  е
направил искане за удължаване срока на разследване с 3 месеца, считано от
12.10.2010г. С писмо от 12.10.2010г. на САП срокът за разследване е удължен
с 3 месеца, считано от 12.10.2010г.

          Просрочени досъдебни производства от разследващ орган, без
продължен срок, към 31.12.2009г.   

          Пр.пр.№ 9136/2008г. по описа на СГП.
          ДП  е  започнало  на  основание  чл.212,ал.2  НПК  с  оглед  на
местопроизшествие на 15.08.2008г. Разследването се води от „Разследване на
транспортни  престъпления”  –  ПР  при  СДП  –  София.   На  18.08.2008г.  е
изпратено  уведомление  до  СГП,  3-ти  отдел,  за  започналото  досъдебно
производство. На  18.02.2009г.  прокурор Е.Русинова е изпратила писмо до
РТП-ПР-СДВР с искане за  писмено уведомление дознание ЗМ № 7606/08г.
срещу кого се води и за какво престъпление. На 21.12.2009г. е изпратено ново
писмо, напомнително,  със същото искане. На 15.01.2010г. в СГП е входирано
писмо от гл.разследващ полицай при „ПР” СДВР, в което се посочва, че ДП
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се наблюдава от СРП. Същото е изпратено в СРП на 24.11.2008г. по пр.пр.№
62170/08г.  по  описа  на  СРП  с  мнение  за  прекратяване  на  наказателното
производство.

          Пр.пр.№ 87/2008г. по описа на СГП.
          На 08.01.2008г. в СГП е входирано уведомление от директора на ТД на
НАП-София  град  на  основание  чл.34,ал.2  от  ДОПК,  чл.205  НПК  и
Инструкция  МФ  №  И-11/10.11.2006г.,  за  наличие  на  данни  за  извършено
престъпление  по  чл.227Б  НК.  С  постановление  от  10.01.2008г.   прокурор
М.Немска е назначила извършване на предварителна проверка от СДП със
срок на извършване – 1 месец. В постановлението е посочено, че проверката
следва да се извърши с оглед данни за осъществен състав на престъплението
по чл.255 от НК от управляващите търговското дружество, като са дадени
подробни  указания.  На  14.03.2008г.  преписката  е  изпратена  от  СДП.  На
21.03.2008г. прокурор Немска е назначила допълнителна проверка, предвид
това,  че указанията  от предходното постановление са изпълнени частично.
Определен е срок от 20 дни. На 28.05.08г. е изпратено писмо до 03 РПУ-СДП
за  незабавно  приключване  на  проверката,  тъй  като  срокът  е  изтекъл.
Преписката  е  изпратена  на  11.06.2008г.  С  постановление  от  17.06.2008г.
прокурор Немска е  констатирала,  че указанията  отново са изпълнени само
частично  и  е  възложила  допълнителна  проверка  със  срок  от  20  дни.  С
постановлението  е  обърнато  внимание  на  оперативния  служител,
извършващ  проверката,  че  дълъг  период  от  време  не  са  предприети
никакви действия за приключване на проверката. Преписката е входирана
в СГП на 21.08.2008г. С постановление от 02.09.2008г. отново е констатирано
неизпълнение  на  указанията  на  прокурора,  поради  което  фактическата
обстановка отново е  неизяснена.   Възложена е допълнителна проверка със
срок  от  30  дни.  Преписката  е  изпратена  от  СДП  на  25.11.2008г.  С
постановление  от  04.12.2008г.,  деловодно  обработено  на  10.12.2008г.,
прокурор Немска е образувала досъдебно производство срещу  управителя на
търговското дружество за престъпление по чл.255,ал.1/отм./,вр.чл.26,ал.1 НК.
Дадени  са  указания  по  разследването,  което  следва  да  приключи  в
законоустановения  срок. С писмо от 30.12.08г. до 03 РУ-СДВР са изпратени
материалите,  по  които  е  образувано  наказателното  производство,  за
извършване  на  разследването.  На  24.02.09г.  е  изпратено  предложение  от
разследващия  орган  за  удължаване  срока  на  разследване.  От  26.02.09г.  е
искането на прокурор Немска до САП за удължаване срока на разследване с 4
месеца,  считано от  01.03.2009г.  С писмо от 09.03.2009г.  на  САП срокът е
удължен  с  4   месеца,  считано  от  10.02.2009г.  С  писмо  от  25.01.2010г.
прокурор Немска на основание чл.196,ал.2 от НПК, е изискала незабавно
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изпращане на досъдебното производство  поради изтичане на срока за
разследване. (Същият е  изтекъл на 10.06.2009г.) ДП е изпратено с мнение
за  спиране  на  05.02.2010г.  и  входирано  в  СГП  на  11.02.2010г.  С
постановление  от  16.02.2010г.  прокурор  Немска  е  спряла  наказателното
производство  на  основание  чл.244,ал.1,т.2  НПК,  тъй  като  лицето,  срещу
когото  се  води  производството  не  живеело  на  известния  по  делото  адрес,
видно  от   приложената  докладна  записка  на  оперативния  служител.  С
постановление от 07.09.2010г.  производството  е  възобновено на основание
чл.245(2) НПК. На 09.09.2010г. прокурор Немска е изготвила искане до САП
за удължаване срока на разследване с 4 месеца,  считано от 07.09.2010г.  С
писмо от 16.09.2010г. на САП  искането е уважено.

          Пр.пр.№ 3009/2005г. по описа на СГП.
          С  постановление  от  06.07.2005г.  на  прокурор  Св.Горанова е
възложена проверка на 01 РУ-СДВР с оглед данни за престъпление по чл.255
НК. Дадени са указания и е определен срок за извършване на проверката от
30  дни.  Преписката  е  върната  в  СГП  на  20.12.2005г.  С  постановление  от
08.02.2006г.  е  възложена  допълнителна  проверка  поради  неизпълнение  в
цялост на указанията, дадени в предходното постановление. Определен е нов
срок  от  30  дни.  Преписката  е  постъпила  в  СГП  на  08.03.2006г.  С
постановление от 29.09.2006г. отново е върната , като е определен срок от 30
дни.  Преписката  е  постъпила  в  СГП  на  30.11.2006г.  С  постановление  от
05.12.2006г.  отново  е  върната  преписката  за  изпълнение  на  указанията,
дадени в постановлението, срок от 30 дни. Преписката е постъпила в СГП на
22.12.2006г. На 07.05.2007г. с писмо на прокурор Горанова отново са върнати
материалите по преписката на 01 РПУ-СДП за прилагане на ДРА. Преписката
е  входирана  в  СГП  на  28.08.2007г.  На  25.10.2007г.  с  писмо  на  СГП
материалите отново са върнати  на СДП с указания. На 27.11.07г. с писмо
прокурор Горанова е поискала от 01 РПУ-СДП изготвяне на етапна справка за
хода на проверката по преписката. На 23.04.2008г. преписката е входирана в
СГП.  На  08.07.2008г.  прокурор  Горанова  е  образувала  досъдебно
производство за престъпление по чл.255,ал.1 НК/стара ред./ Разследването е
възложено на дознател от 07 РПУ-СДП. Дадени са указания по разследването.
Постановлението  за  образуване  на  ДП  е  деловодно  обработено  на
11.07.2008г., като определеният първоначален срок за разследване е 2 месеца.
ДП е върнато в СГП на  13.10.2009г.  На  11.01.2010г.  прокурор Горанова е
спряла производството на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. На разследващия
орган  е  възложено  да  бъдат  предприети  необходимите  действия  по
установяване имената и издирване на извършителя/ите/ на деянието.
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          Пр.пр.№ 6277/2004г. по описа на СГП.
          Преписката е образувана в СГП по изпратени от Окръжна прокуратура-
гр.Враца материали, предоставени от директора на ТДД-гр.Враца, съдържащи
данни за  престъпления  по  чл.255  НК.  С постановление  от  27.12.2004г.  на
прокурор В.Несторова е възложена проверка на СДВР по преписката, като е
определен срок от 20 дни. Преписката с извършената проверка е постъпила в
СГП на  26.04.2005г.  с  мнение  за  образуване  на  наказателно  производство
срещу   определени  лица  по  чл.255  и  чл.256  вр.чл.20  НК.  Извършени  са
допълнителни  действия  по  изясняване  на  фактическата  обстановка,  вкл.  и
възлагане на допълнителни проверки. Досъдебно производство е образувано
срещу неизвестен извършител на 18.03.2008г. с постановление на прокурор от
СГП  Г.Мирчев.  Срокът  за  разследване  е  продължаван.  На  08.10.2008г.
прокурор  Мирчев е  изпратил  писмо  до  01  РУ-СДВР  с  искане  за
уведомление изпълнени ли са прокурорските указания, тъй като срокът
за разследване е изтекъл на 23.09.2008г. На 27.10.2008г. производството е
спряно  на  основание  чл.244,ал.1,т.2  НПК.  На  03.11.2008г.  същото  е
възобновено. На 18.02.2009г. е изпратено искане до САП за удължаване срока
на  разследване  с  4  месеца,  считано  от  05.01.2009г.  На  16.03.2009г.  е
изпратено  писмо  до  01  РУ-СДВР,  тъй  като  към  05.03.2009г.  е  изтекъл
продължения  от  САП  срок.  На  същата  дата   по  факс  е  входирано
предложение от дознателя за удължаване срока на разследване. Искането на
СГП до САП, изготвено от прокурор Русинов, е от 20.03.2009г. С писмо от
03.04.2009г. САП е уважила искането, като е удължила срока за разследване с
2  месеца.  На  26.01.2010г.  прокурор  Русинов  е  изпратил  писмо  до
разследващия орган, в което е изискал подробен писмен доклад относно
хода на разследването, с оглед изтичане на срока, както и за изясняване
на причините, поради което не е поискано удължаване на срока.  ДП е
входирано в СГП на  10.02.2010г. С постановление от 04.03.2010г. прокурор
Русинов  е  спрял  наказателното  производство  на  основание  чл.244,ал.1,т.2
НПК. На разследващия е указано в срок до 07.04.2010г. да докладва в СГП
резултатите  от  установяване  местонахождението  на  лицето,  ведно  със
събраните  писмени  материали,  както  и  да  бъде  изготвено  искане  за
възобновяване  на  производството.   В  НП  няма  приложен  доклад  на
разследващия  орган,  както  и  друго  движение  по  преписката.(към
14.10.2010г.)

          Пр.пр.№ 9273/2006г. по описа на СГП.
          Досъдебното  производство  е  образувано  на  08.12.2006г.  с
постановление  на  мл.прокурор  от  СГП Ил.Рангелов по  материали,
изпратени в СГП от СРП, срещу неизвестен извършител, за престъпление по
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чл.242,ал.1  НК.  Разследването  следва  да  се  извърши  от  дознател  при
РУ”Транспортна  полиция”-София.  На  23.02.2007г.  мл.прокурор  Рангелов  е
изискал  справка  за  хода  на  разследването.  На  22.02.2007г.  е  входирано
предложение от разследващия орган за удължаване срока на разследване,
който е изтекъл на 11.02.2007г. С писмо от 15.03.2007г. на САП е удължен
срока  на  разследване  с  4  месеца,  считано  от  11.02.2007г.  На  11.06.2008г.
прокурор  Ив.Аврамов е изпратил писмо до разследващия орган, в което е
посочил, че „срокът за разследване по делото изтича на 11.06.2007г.”, поради
което СГП следва да бъде уведомена незабавно за хода на разследването. На
26.02.2009г. прокурор Аврамов е изпратил  второ напомнително писмо до
началника на РУ”Транспортна полиция” София, с което е посочил, че срокът
за  разследване  е  изтекъл  още  през  2007г.  и  в  3-дневен  срок  да  бъдат
изпратени  материалите  по  ДП  в  СГП.,  ведно  със  заключително
постановление. ДП е постъпило в СГП на  01.02.2010г.  С постановление от
02.02.2010г.  прокурор  Аврамов  е  прекратил   частично  наказателното
производство  на  основание  чл.199,ал.1,  вр.чл.35,ал.1,  вр.чл.37,ал.1,т.1,
вр.чл.243,ал.1,  вр.чл.24,ал.1,т.2  от НПК по ДП № 369/06г.  по описа на РУ
„Транспортна  полиция”,  пр.пр.№  9273/06г.  по  описа  на  СГП  срещу
неизвестен  извършител  за  престъпление  по  чл.242,ал.1,б”д”  НК.  ДП  е
изпратено на СРП по компетентност.

          Пр.пр.№ 9662/06г. по описа на СГП.
          На 02.02.2010г. прокурор Аврамов е изпратил второ напомнително
писмо до  Зав.следствен  отдел  при  СГП  за  незабавно  изпращане  на
материалите по досъдебно производство /сл.дело № 630/2002г./ по описа на
ССлС.  С  писмото  е  изискано  водещата  разследването  Юл.Хрисчева да
отговори на няколко въпроса, свързани с работата й по делото, вкл. и да даде
обяснение  защо  е  допуснала  разследването  по  делото  да  излезе  извън
сроковете по чл.234,ал.1,ал.3 НПК, след което с писмо от 09.03.2009г. СГП й
е разпоредила да изпрати делото незабавно в СГП.  В писмото се посочва, че
е  недопустимо  периодично  да  се  изисква  делото  от  СГП,  след  като
срокът му на  разследване  е  изтекъл  още  на  05.04.2008г.,   а  водещият
разследването  да  саботира  същото,  като  отказва  да  го  изпрати  на
наблюдаващия  прокурор. Следственото  дело  е  изпратено  в  СГП   на
04.02.2010г.   заедно  със  заключително  постановление  за  прекратяване  на
производството.  На  19.02.2010г.  прокурор  Аврамов  е  постановил
прекратяване на производството на основание чл.243,ал.1,т.1  вр.чл.24,ал.1,т.1
НПК. В постановлението е указано да бъде съобщено на лицата, срещу които
се  е  води наказателното производство и на МРРБ,  както и че подлежи на
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обжалване в 7-дневен срок от получаването  му пред СГС. На 08.03.2010г. в
СГП е входирана жалба от МРРБ, която е администрирана своевременно. 

Пр.пр. № 10977/2008г. по описа на СГП. ЗМ 550/2008г. по описа на
СДВР. 

ДП е започнато на 30.09.2008г. срещу НИ за престъпление по чл.199,
ал.2, т.2 от НК. На 17.11.2008г. е направено искане за удължаване на срока за
извършване  на  разследването.  На  19.11.2008г.  прокурор  Ю.  Петкова е
направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с 4 месеца, което е уважено от АП – София с писмо от 26.11.2008г. На
01.12.2008г.  са изготвени  и съгласувани  по реда на чл.219, ал.1 от НПК
постановления  за  привличане  на  обвиняеми  лица.  С  постановление  от
27.02.2009г. прокурор Ю. Петкова е обединила ЗМ 4091/2007г. по описа на
09 РПУ – СДВР, ЗМ 1601/2008г. по описа на 05 РПУ – СДВР, ЗМ 2552/2008г.
по  описа  на  05  РПУ  –СДВР  и  ЗМ  550/2008г.  по  описа  на  СДВР.  На
19.03.2009г.  до  СГП  е  направено  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване.  На 23.03.2009г.  прокурор  Д. Димитров е  направил искане за
удължаване на срока за разследване с 4 месеца до Главния прокурор на РБ.
На  07.04.2009г.  ВКП  е  удължила  срока  за  разследване  с  4  месеца.  На
07.07.2009г. в СГП е постъпило изискано от 02 РПУ – СДВР ДП 1039/2008г.,
пр.пр.  №  3443/2008г.  по  описа  на  СГП.  С  постановление  от  14.07.2009г.
прокурор Д. Димитров е обединил ДП 550/2008г. по описа на СДВР /пр.пр.
№10977/2008г. по описа на СГП/ с ДП 1039/2008г. по описа на 02 РУ – СДВР
/пр.пр.3443/2008г. по описа на СГП/. На 13.07.2009г. до Главния прокурор на
РБ е направено искане за удължаване на срока за разследване с 4 месеца,
което е уважено от ВКП. На 09.02.2010г. прокурор Д. Димитров е направил
искане до ВКП за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца,
считано  от  30.11.2009г.,  като  е  уточнено,  че  искането  се  прави  със
закъснение,  тъй  като  делото  се  намира  в  АП  –  София.  С  писмо  от
01.03.2010г.  ВКП  е  уважила  направеното  искане.  На  16.02.2010г.  са
изготвени постановления за привличане на лица в качеството на обвиняеми.
На  18.03.2010г.  в  СГП  е  получено  искане  от  разследващия  орган  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На  07.04.2010г.  прокурор
Димитров е направил искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване с 4 месеца, което е уважено  от ВКП. На 30.07.2010г.
делото е изпратено от СДП с изразено мнение за съд, като е получено в СГП
на  04.08.2010г.  С  постановление  от  12.08.2010г.  дежурен  прокурор  К.
Александрова е уважила депозирани  по ДП молби, с които се иска връщане
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на веществени доказателства. Постановлението ведно с материалите по ДП
са изпратени в СДВР за изпълнение. На 03.09.2010г. прокурор Д. Димитров е
изпратил  писмо до  СДВР за  това,  че  сроковете  за  разследване  по  ДП са
изтекли и материалите по делото следва да се докладват. На 08.09.2010г. ДП
е изпратено в СГП с мнение за съд. На 16.09.2010г. за наблюдаващ прокурор
по делото е определена Н. Костова.

Пр.пр. 9108/2008г. по описа на СГП. ЗМ № 2815/2008г. по описа на
03 РПУ- СДП. 

СГП е уведомена за започнато на 16.08.2008г. ДП  по реда на чл.212,
ал.2  от  НПК,  срещу НИ  за  престъпление  по  чл.115  от  НК.  С  писмо  от
15.10.2008г. мл. прокурор К. Владимиров е изискал незабавното изпращане
на  ДП,  поради  изтичане  на  процесуалните  срокове  за  разследване.  На
12.03.2009г. прокурор  Д. Димитров е изпратил писмо до 03 РПУ – СДП, с
което е указал ДП да се докладва незабавно в СГП, ведно със справка за
причините, поради които ДП не е докладвано за приключване в двумесечния
срок за разследване. Писмо със същото съдържание е изпратено от прокурор
Димитров до 03 РПУ – СДВР и на 30.03.2009г. На 29.05.2009г. е изпратено
трето напомнително писмо, с което се иска незабавно да се докладва ДП на
наблюдаващия прокурор. На 06.07.2009г. отново е изпратено писмо до 03 РУ
–  СДВР,  с  което  е  разпоредено  незабавното  уведомяване  на  СГП  за
движението на ДП. С писмо входирано в СГП на 10.07.2009г. е изпратено
заверено  копие  от  постановление  за  прекратяване  на  наказателното
производство на основание чл.242, ал.1, пр.1, чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1,
т.1 от НПК от прокурор С. Димитров при СРП, по ЗМ 2815/2008г., пр.пр.
№6002/2009г. по описа на СРП, водено срещу НИ за престъпление по чл.127
от НК. На 12.01.2010г. прокурор Димитров отново е изпратил напомнително
писмо до 03 РУ – СДВР, с което е поискал да се вземат необходимите мерки
за приключване на разследването по ДП и изпращането му в СГП. С писмо
от 28.01.2010г. СГП е уведомена, че ДП е водено за престъпление по чл.127,
ал.1  от  НК  /пр.пр.  №6002/2009г.  по  описа  на  СРП/  и  е  прекратено  на
основание  чл.  24,  ал.1,  т.1  от  НПК.  С писмо от  27.09.2010г.  прокурор  Ч.
Ангелов е  изискал от СРП да се изпратят в СГП материалите по тяхната
преписка.

Пр.пр. № 4196/2006г. по описа на СГП. ДП №70634/2007г. по описа
на 04 РУ „П” - СДВР. 

По повод постъпило писмо от председателя на комисията за борба с
корупцията при четиридесетото народно събрание за проверка по сигнал на
гражданин,  с  постановление  от  06.07.2006г.  прокурор  В.  Найденов е

64



възложил на СДП да извърши проверка по преписката  в срок от 30 дни, като
в  постановлението  са  дадени  указания  за  изпълнение.  На  30.11.2006г.
преписката  е  постъпила  в  СГП  за  отношение  по  компетентност.  С
постановление  от  11.12.2006г./деловодно  обработено  на  13.12.2006г./
прокурор В. Найденов е възложил да се извърши допълнителна проверка в
срок  от  30  дни.  На  08.03.2007г.  преписката  с  извършената  проверка  е
постъпила в СГП. С постановление от 15.03.2007г. / деловодно обработено на
22.03.2007г./  прокурор  Найденов  е  възложил  допълнителна  проверка  по
преписката,  която  да  бъде  извършена  в  срок  от  30  дни.  На  12.09.2007г.
материалите по преписката са постъпили в СГП с мнение за образуване на
ДП. С резолюция от 16.10.2007г. преписката е разпределена на прокурор П.
Панайотов.  С  постановление  от  15.11.2007г.  /деловодно  обработено  на
20.11.2007г./  прокурор  Панайотов  е  образувал  наказателно  производство
срещу виновните длъжностни лица за престъпление по чл.282, ал.1 от НК. На
24.09.2008г. прокурор  Панайотов  е  изпратил  писмо до  04  РПУ –  СДП,  с
което е изискал незабавното изготвяне на справка за хода на разследването,
тъй като е изтекъл срокът за разследване и не е направено искане за неговото
удължаване. Приложена е справка от СДВР, с която СГП е уведомена, че на
водещия  разследването  полицай  е  обърнато  внимание  да  не  допуска
просрочване и забавяне на разследването по производството. ДП е постъпило
в  СГП  на  02.10.2008г.  с  мнение  за  спиране.  /  налице  е  просрочие  на
разследването  повече  от  осем  месеца./  С  постановление  от  02.10.2008г.
прокурор  Пл.  Панайотов  е  спрял  наказателното  производство на
основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  03.10.2008г.
прокурор  Панайотов  е  възобновил  наказателното  производство и  е
указал  на  разследващия  орган  да  извърши  действията,  посочени  в
обстоятелствената част на постановлението в срок от 60 дни. На 10.11.2008г.
в СГП е входирано искане за удължаване на срока за разследване по ДП. На
същата дата е направено искане до АП – София за удължаване на срока за
разследване по ДП с 4 месеца, което е уважено. На 30.03.2009г. прокурор
Панайотов е направил искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване с още 6 месеца, което е уважено от ВКП с писмо от
14.04.2009г. С писмо от 27.09.2010г.  прокурор Панайотов е изискал справка
за хода на разследването и за причините за неизпълнение на указанията на
СГП, тъй като срокът за разследване на ДП е  изтекъл на 01.10.2009г. На
28.09.2010г.  /една  година  след  изтичане  на  законоустановения  срок  за
разследване/ ДП е получено в СГП с мнение за спиране на основание чл.244,
ал.1,  т.2  от  НПК.  С постановление  от  28.09.2010г.  прокурор Панайотов  е
спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В
постановлението  е  отразено,  че  срокът  за  разследване  е  изтекъл  на
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04.10.2009г.  и  не  е  изготвено  искане  за   неговото  удължаване,   тъй  като
разследващия полицай не е изготвил предложение за това. На 07.10.2010г. в
СГП  е  постъпило  искане  от  водещия  разследването  за  възобновяване  на
наказателното производство.

Досъдебни производства, намиращи се при разследващ орган без
продължен срок към 31.12.2009г.

Пр.пр. № 5828/2007г. по описа на СГП, ДП 6796/2007г. по описа на
05 РПУ – СДВР. 

С постановление от 07.06.2007г. прокурор  М. Беремска е образувала
ДП  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.249  от  НК.  В  постановлението  са
дадени указания за изпълнение в срок от два месеца. С писмо от 09.04.2008г.
прокурор  Беремска  е  изискала  спешно  изпращане  на  справка  за  хода  на
разследването  по ДП,  тъй  като  законоустановеният  срок за  разследване  е
изтекъл. На  23.02.2009г. прокурор  Тафров е изпратил писмо до 05 РПУ –
СДП,  с  което  е  уведомил,  че  е  изтекъл  срокът  за  разследване  по
прокурорската преписка. С писмо от 26.01.2010г. прокурор Тафров е изискал
незабавното изготвяне на справка за причините за забавяне на ДП, както и
доклад на делото в СГП. С писмо от 30.09.2010г. прокурор Тафров е изискал
в 3 дневен срок да се изготви справка за това, кои длъжностни лица не са
изпълнили  разпорежданията  на  СГП.  Към  момента  на  извършване  на
проверката в наблюдателното производство  не се намери получен отговор,
както и няма данни ДП да е постъпило в СГП. 

Пр.пр. № 1736/2003г. по описа на СГП. ДП № 236/2003г. по описа на
СО при СГП. 

След  извършване  на  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
06.03.2002г.  прокурор  Ст.  Кръстанова е  образувала  наказателно
производство срещу ИИ за престъпление по чл.212, ал.4 от НК /пр.пр.  №
1348/2001г./  В  постановлението  са  дадени  указания  за  изпълнение  и
разследването е възложено на ССлС. На 13.05.2002г. водещият разследването
е направил искане до СГП за удължаване на срока за разследване, което е
уважено.  Срокът  за  разследване  е  продължен  с  2  месеца,  считано  от
14.05.2002г.  На  09.07.2002г.  прокурор  Кръстанова  е  уведомила  ССлС,  че
удължения срок за разследване по следственото дело изтича на 14.07.2002г. и
същото следва да се докладва в СГП. На 22.07.2002г. делото е получено в
СГП с мнение за  спиране на основание чл.239,  ал.1,  т.2  от НПК /отм./  С
постановление  от  30.08.2002г.  наказателното  производство  е  спряно  на
основание чл.239, ал.1, т.1, вр.чл.22, т.2 от НПК /отм./ - лицето е обявено за
ОДИ,  посочен  е  номер  на  бюлетин.  На  10.04.2003г.  в  СГП  е  постъпило
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предложение  за  възобновяване  на  наказателното  производство.  С
постановление  от  11.04.2003г.  прокурор  Кръстанова  е  възобновила
наказателното  производство,  като  прокурорската  преписка  е  заведена  под
нов № 1736/2003г.  На 09.07.2003г. делото е постъпило в СГП с мнение за
прекратяване на основание чл. 237, ал.1, т.2 от НПК / отм./ На 14.08.2003г. с
постановление  прокурор  Кръстанова  е  върнала  следственото  дело  за
продължаване  на разследването по делото в срок от 60 дни. На 16.12.2003г. е
изпратено писмо до ССлС за това, че срокът за разследване е изтекъл. На
22.12.2003г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване.  С
постановление  от  12.01.2004г.  делото  е  върнато  в  ССлС за  допълнително
разследване,  което  да  се  извърши  в  срок  от  60  дни.  На  31.03.2004г.  с
напомнително писмо делото е изискано, поради  изтекъл срок за неговото
разследване. На 12.05.2004г. следственото дело е входирано в СГП с мнение
за  прекратяване.  С  постановление  от  17.05.2004г.  прокурор  Кръстанова  е
изпратила делото в ССлС за допълнително разследване, което да се извърши
в срок от 60 дни. На 28.07.2004г. прокурор Кръстанова е уведомила ССлС, че
срокът  за  разследване  по  делото  е  изтекъл  и  същото  следва  да  бъде
докладвано  в  СГП.  На  31.08.2004г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за
прекратяване.  С  постановление  от  07.09.2004г.  наблюдаващият  прокурор
отново е  върнал делото за  допълнително разследване  с  дадени конкретни
указания  и  срок  за  изпълнение  от  60  дни.  С  писмо от  12.11.2004г.  ДП е
изискано, поради изтичане на срока за неговото разследване. Материалите по
ДП са постъпили в СГП на 29.11.2004г. с изразено мнение за прекратяване на
основание  чл.237,  ал.1  от  НПК  /отм./  С  постановление  от  02.12.2004г.
прокурор  Кръстанова  е  върнала  следственото  дело  за  допълнително
разследване, като е указала същото да се извърши в срок от 60 дни. ДП е
постъпило в СГП на 18.02.2005г. с мнение за прекратяване. С постановление
от 22.02.2005г. ДП отново е върнато за допълнително разследване. С писма
от 16.05.2005г. и 06.10.2005г., прокурор Кръстанова е изисквала ДП, поради
изтекъл  срок  за  разследване.  С  писма  от  13.12.2005г.,  07.04.2006г.  и
26.05.2006г. адресирани до ръководителя на ССлС  е изискано изпращане на
делото в СГП. Със заключително постановление от 11.04.2006г. следственото
дело е изпратено в СГП с мнение за спиране на основание чл.239 от НПК
/отм./ ДП е постъпило в СГП на 30.05.2006г. С постановление от 09.06.2006г.
/деловодно обработено на 14.06.2006г./ прокурор  Д. Кайнакчиева е спряла
наказателното производство на основание 244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК.
С постановление от  03.10.2006г.,  прокурор Д.  Кайнакчиева  е  възобновила
наказателното производство и е  дала  указания за изпълнение.  С писма от
03.01.2007г.,  13.11.2007г.  прокурор  Ил. Стойкова е  изискала ДП,  поради
изтичане  на  срока  за  неговото  разследване.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на
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16.11.2007г. /повече от година  след изтичане на предвидения в чл.234, ал.3
от  НПК  срок  за  разследване  на  ДП/  С  постановление  от  16.11.2007г.
/деловодно  обработено  на  19.11.2007г./  прокурор  Ил.  Стойкова  е  спряла
наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от
НПК.  С  постановление  от  17.12.2007г.  прокурор  Стойкова  е  възобновила
наказателното  производство.  В  постановлението  са  дадени  конкретни
указания и срок за тяхното изпълнение от 2 месеца. С писма от 16.05.2008г.,
05.10.2009г.,  11.01.2010г.  наблюдаващият прокурор е  изискал материалите
по ДП, тъй като срокът за разследване е изтекъл. На 02.02.2010г. /две години
след  изтичане  на  законоустановения  срок  за  разследване/ делото  е
постъпило в СГП със заключително постановление с мнение за спиране. С
постановление  от  18.02.2010г.  прокурор  Стойкова  е  спряла  наказателното
производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  С
постановление  от  01.10.2010г.  прокурор  Д.  Кайнакчиева  е  възобновила
наказателното производство и е дала подробни указания по разследването. С
писмо  от  04.10.2010г.  изпратено  по  факс,  прокурор  Д.  Кайнакчиева  е
изискала от СО при СГП да бъде уведомена за предприетите действия във
връзка  с  установяване  местонахождението  на  лице  и  резултата  от
издирването му. На 06.10.2010г. наблюдаващият прокурор е направил искане
до АП – София  за удължаване на срока за разследване по ДП с два месеца,
считано от 01.10.2010г.

Пр.пр. № 11575/2008г. по описа на СГП, ЗМ 15458/2008г. по описа
на 01 РУ – СДВР. 

С  постановление  от  02.12.2008г.  /деловодно  обработено  на
10.12.2008г./  прокурор  Николай  Русинов е  образувал  ДП  срещу  НИ  за
престъпление  по  чл.244,  ал.1  от  НК.  В  постановлението  не  са  дадени
конкретни указания за изпълнение. Разследването е възложено на 01 РПУ –
СДП. На  10.11.2009г.  / девет месеца след изтичане на законоустановения
двумесечен срок за разследване / ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране.
С постановление от  04.12.2009г.  прокурор Русинов е  спрял наказателното
производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

Пр.пр. № 9370/2008г. по описа на СГП, ДП 2893/2008г. по описа на
02 РПУ – СДВР. 

С  постановление  от  09.09.2008г.  прокурор   Ант.  Близнакова  е
отделила материали от ДП № 27/2008г.,  пр.пр.  №3644/2008г.  по описа на
СГП,  което  е   водено  срещу  ИИ  за  престъпление  по  чл.199,  ал.1,  т.4,
вр.чл.198, ал.1 от НК в отделно наказателно производство, което да се води
срещу НИ за престъпление по чл.249, ал.1 от НК. С писмо от 20.10.2008г.
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прокурор Близнакова е изискала СГП да бъде уведомена за изпълнението на
дадените  указания.  На  28.10.2008г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  за
удължаване на срока за разследване. На 29.10.2008г. прокурор Близнакова е
направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с
два месеца, считано от 09.11.2008г. Искането е уважено от АП – София. С
писмо от 19.12.2008г. 02 РПУ – СДВР е изпратило ДП в 03 РПУ – СДВР, тъй
като деянието е извършено в район обслужван от 03 РПУ – СДВР. Копие от
писмото  е  изпратено  в  СГП.  С  писма  от  23.01.2009г.,  23.03.2009г.,
20.05.2009г.,  29.06.2009г., прокурор Близнакова е изискала ДП от 03 РПУ –
СДВР.  На  17.07.2009г. делото   е  постъпило  в  СГП  /  шест  месеца  след
изтичане на удължения от АП – София срок за разследване./  С писмо от
17.07.2009г.  прокурор Близнакова  е  върнала  ДП,  като  е  изискала  да  бъде
съставено от водещия разследването заключително постановление по реда на
чл.231 от НПК, след което ДП незабавно да бъде изпратено в СГП. С писма
от  25.01.2010г. и  02.02.2010г. прокурор  Близнакова  е  изискала  ДП.  На
09.02.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.244,
ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 12.02.2010г. наблюдаващият прокурор е
спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

Пр.пр. № 7294/2007г. по описа на СГП, ЗМ 5136/2007г. по описа на
03РУ – СДВР.  

С постановление от 26.06.2007г. прокурор  Пл. Георгиев е образувал
ДП срещу НИ за престъпление по чл.244, ал.1, пр.2, вр.чл.243, ал.1 от НК. В
постановлението  са  дадени  указания  за  изпълнение  и  разследването  е
възложено на 03 РПУ – СДП. На 15.08.2007г. в СГП е постъпило искане за
удължаване на срока за  разследване.  На 16.08.2007г.  прокурор Георгиев е
направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с два месеца, което е уважено от АП - София. С писмо от 02.10.2008г.
наблюдаващият прокурор е изискал информация за етапа, на който се намира
разследването по ДП, както и да се изготви следствено – календарен план,
който  да  се  предостави  за  одобрение  в  СГП.  С  писмо  от  14.10.2008г.
прокурор Георгиев е указал незабавното приключване и изпращане на ДП в
СГП, тъй като е изтекъл срокът за неговото разследване . На 03.11.2008г. ДП
е постъпило в СГП. С постановление от 05.11.2008г. /деловодно обработено
на  06.11.2008г./  прокурор  Пл.  Георгиев  е  спрял  наказателното
производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  Указана  е
възможността за обжалването му по реда на чл.244, ал.5 и ал.6 от НПК. С
постановление  от  05.11.2008г. /деловодно  обработено  на  07.11.2008г./
наказателното производство е възобновено и изпратено в 03 РПУ – СДВР
за  продължаване  на  разследването.  С  писмо  от  26.01.2010г. прокурор  М.
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Станкова е изискала незабавното изпращане на ДП в СГП, поради изтеклите
срокове  за  разследване.  На  08.02.2010г. /разследването  е  просрочено  с
повече  от  една  година/  делото  е  постъпило  в  СГП.  С  постановление  от
същата  дата  прокурор  Станкова  е  спряла  наказателното  производство  на
основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.  В постановлението е посочено, че от
неговото възобновяване с  постановление от  05.11.2008г.  по него не  са
извършвани никакви действия за  разкриване на обективната истина,
нито е искано удължаване на срока.

Пр.пр. № 5597/2005г.  по описа на СГП, сл.  дело № 504/2005г.  по
описа на ССлС. 

С постановление на СГП от 03.10.2005г.  е преобразувано полицейско
производство ЗМ 51498/2002г. по описа на 02 РПУ – СДВР в предварително
производство  за  престъпление  по  чл.255,  ал.1  от  НК.  На  31.03.2006г.
следственото дело е постъпило в СГП с мнение за спиране на наказателното
производство на основание чл.22, т.2 от НПК /отм./На 25.04.2006г. прокурор
Д. Кайнакчиева е върнала следственото дело за допълнително разследване с
дадени указания по разследването. На 09.08.2006г. прокурор Б. Джамбазов е
направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП, което е уважено. Срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от
27.06.2006г. С писмо от 05.02.2008г. прокурор В. Илиева е поискала СГП да
бъде уведомена за хода на ДП. На 26.02.2008г. следственото дело е получено
в СГП със заключително постановление за спиране. / установи се просрочие
на  разследването  от  година  и  четири  месеца/  С   писмо  от  10.03.2008г.
прокурор Илиева  е изпратила ДП в ССлС, като е указала  да се изготви
заключително постановление от следователя, както и да се извърши проверка
на  действията  /бездействията/  на  водещия  разследването  следовател,  тъй
като  от  връщането  на  ДП  с  постановление  от  25.04.2006г.  не  са
извършени  никакви действия по разследването. На  24.03.2008г.  ДП е
постъпило  в  СГП  със  заключително  постановление  за  спиране.  С
постановление  от  22.04.2008г.  прокурор  Илиева  е  спряла  наказателното
производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  В
постановлението е посочен номер на бюлетин и телеграма, с които лицето е
обявено  за  ОДИ.  Във  връзка  с  изпратено  от  прокурор  Илиева  писмо  –
запитване до СДП, сектор „Издирване”, с което е изискана информация за
това  дали  лицето  е  обявено  за  издирване  с  бюл.  №  1717/30.01.2003г  на
ДНСП,  СГП  е  уведомена,  че  лицето  е  било  издирвано  с  посочения  в
постановлението  за  спиране  номер  на  телеграма,  като  впоследствие  с
телеграма № 5477/09.03.2007г. е снето от издирване и вече не се издирва. ДП
е възобновено на 14.05.2008г. с постановление на прокурор Илиева, в което
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са  дадени  конкретни  указания  за  изпълнение.  С  писмо  от  29.07.2008г.
прокурор Илиева е  изискала да бъде изпратено незабавно предложение за
удължаване на срока за разследване или да се изпрати ДП със заключение по
чл.231 от НПК. На 26.02.2009г. прокурор Илиева е изпратила писмо до ССлС
с оглед това, че делото повече от девет месеца са намира в ССлС, като липсва
отговор за действията извършени по ДП и на 15.07.2008г.  срокът за неговото
разследване  е  изтекъл.  С  писмо  от  27.01.2010г. е  изискано  незабавното
изпращане  на  ДП  в  СГП.  На  04.02.2010г.  /  година  и  седем  месеца  след
изтичане на законоустановения срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП
със  заключително  постановление  за  прекратяване.  С  постановление  от
13.04.2010г.  прокурор  Илиева  е  спряла  наказателното  производство на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от  28.04.2010г.
прокурор  Илиева  е  възобновила  наказателното  производство. С
постановлението  е отстранена от разследването следовател Хрисчева. С
постановление от 14.06.2010г. наблюдаващият прокурор е дал указания по
разследването.  На  16.06.2010г.  прокурор  Илиева  е  направила  искане  до
административния  ръководител  на  СГП  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 28.06.2010г., което е уважено. На
08.09.2010г.  е  направено  предложение  от  водещия  разследването  за
удължаване  на  срока  за  разследване  с  още  4  месеца.  На  21.09.2010г.
наблюдаващият  прокурор е  направил искане на  основание чл.234,  ал.3  от
НПК до АП – София, което е уважено. Срокът за разследване е удължен с
още 2 месеца.

          Досъдебни  производства,  нерешени  от  прокурор  в  законно-
установения срок.

          Пр.пр. № 13729/2009г. по описа на СГП.
          Разследването  е  приключило  в  срок.  Делото  е   изпратено  от
разследващия  орган    на  26.02.2010г.  и  получено  в  СГП  на  04.03.2010г.
Обвинителният  акт,  изготвен  от  прокурор Д.Стефанов,  е  внесен   в  съда  с
писмо от 21.06.2010г. (ПД № 271/10г.)

          Пр.пр.№ 572/2010г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство, образувано срещу неизвестен извършител
за престъпление по чл.249,ал.1 от НК, е  постъпило в СГП на 01.04.2010г. с
мнение за спиране. Прокурор М.Димитров с постановление от 12.07.2010г  . е
постановил спиране на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. 
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          Пр.пр.№ 15876/2009г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител
за  престъпление  по  чл.244,ал.1,пр.1  от  НК  с  постановление  на  прокурор
Димитров от 20.01.2010г. ДП е  постъпило в СГП на 07.04.2010г. с мнение за
спиране. Прокурор М.Димитров с постановление от 12.07.2010г. е постановил
спиране на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК.   

          Пр.пр.№ 9488/2006г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е постъпило в СГП на 06.04.2010г. с мнение
за  прекратяване.  С  постановление  от  19.07.2010г.  прокурор  К.Димитров  е
прекратил  наказателното  производство  на  основание  чл.243,ал.1,т.1,
вр.чл.24,ал.1,т.1 НПК, вр.чл.15 НК и чл.243,ал.2-3 НПК.

          Пр.пр.№ 708/2002г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е постъпило в СГП на  15.10.2009г. и на
16.10.2009г.  е  разпределено  на  прокурор  Момчев.  На  13.04.2010г.  е
преразпределено  на  прокурор  А.Близнакова,  която  с  постановление  от
15.04.2010г.  е  спряла  наказателното  производство  поради  отсъствие  на
обвиняемото лице, което би попречило на разкриване на обективната истина.
От направената справка в деловодството на СГП се установи, че със заповед
№  410  от  12.03.2010г.  на  Градския  прокурор  прокурор  Милко  Момчев  е
определен за наблюдаващ прокурор по ДП № 2/2010г. по описа на НСлС с
постоянна работа в сградата на НСлС  и до приключване на разследването  се
изважда от системата за случайно разпределението на делата и преписките в
СГП.  Следва да се отбележи, че  пр.пр.№ 708/2002г. по описа на СГП е
преразпределена  след   повече  от  6  месеца  след  първоначалното  й
разпределение на прокурор Момчев.  Прокурор Близнакова се е произнесла
2 дни след като делото й е било преразпределено.

          Пр.пр.№ 3239/2009г. по описа на СГП.
          На 09.04.2009г. с постановление на прокурор К.Софиянски от СГП е
образувано досъдебно производство за престъпления по чл.242,ал.1,б”б” и по
чл.255  НК  срещу  известен  извършител.  На  22.06.2009г.   е  направено
предложение от разследващия орган  - следовател от НСлС за удължаване на
срока на разследване, считано от 09.06.2009г. С писмо от 10.07.2009г. САП е
уважила направеното искане, като е удължила срока с четири месеца, считано
от  09.06.2009г.   Междувременно  наблюдаващият  прокурор  е  заменен.
Наблюдението върху ДП  е поето от  прокурор Митко Димитров, който на
17.09.09г.  е  направил  запитване  до  разследващия  орган  относно  хода  на
разследването  и  е  определил  срок  за  отговор  –  до  23.09.2009г.  ДП  е

72



постъпило  в СГП на 26.10.2009г. с мнение за прекратяване. Прокурор Митко
Димитров  е  прекратил  наказателното  производство  с  постановление  от
05.02.2010г. на основание чл.243,ал.1,т.1 НПК.

          Пр.пр.№ 5904/06г. по описа на СГП.
          С постановление от 16.04.2008г. на прокурор Емил Галипонов ДП е
изпратено  на  разследващия  орган  (  01  РПУ-СДП)  ведно  с  копие  от
разпореждането  на  съда,  с  което  съдебното  производство  е  прекратено  и
делото върнато на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални
нарушения.  Определен е  срок от 2 седмици за извършване на указаното в
обстоятелствената  част  на  постановлението.  ДП  е  върнато  в  СГП  на
04.09.2008г. и на същата дата е разпределено на прокурор Галипонов. Същият
се е произнесъл с постановление за спиране  на основание чл.244,ал1,т.1 във
вр.чл.25,т.2 НПК от 22.12.2008г, поради неиздирване на един от обвиняемите,
обявен  за  ОДИ.  С  постановление  от  23.12.2008г.  прокурор  Галипонов  е
възобновил  производството,  тъй  като  „обв.Н.  не  е  бил  издирен,  а
разглеждането на делото в негово отсъствие би попречило да се разкрие
обективната  истина.”  На  28.09.2009г. прокурор  Галипонов  е  изпратил
напомнително писмо до 01 РПУ-СДВР, че срокът за разследване е изтекъл
и делото следва да се изпрати в СГП. На 05.02.2010г. прокурор Невенчин е
изпратил ново писмо, в което е определил 5-дневен срок за докладване на
делото. На 25.08.2010г. прокурор Невенчин е изпратил  ново напомнително
писмо, като е определил 2 –дневен срок за докладване на делото  и посочване
на  причините  за  неговото  забавяне.  На  08.10.2010г.  е  изпратено  ново
напомнително писмо. Делото е постъпило в СГП на 11.10.2010г. с мнение за
спиране  на  основание  чл.244,ал.1,т.1.,  т.е.  разследването е  просрочено  с
около 20 месеца. Един от обвиняемите е обявен за ОДИ и до момента не е
намерен.  С  постановление  от  11.10.2010г.   прокурор  Невенчин  е  спрял
наказателното  производство  на  основание  чл.244,ал.1,т.1  във  вр.  чл.25,т.2
НПК.  На  12.10.2010г.  е  постъпило предложение  от  разследващия орган за
възобновяване  на  производството  поради  задържане  на  издирваното  лице-
обвиняем. С постановление от същата дата прокурор Невенчин е възобновил
производството,  като  е  определил  срок  от  3  дни  за  ново  привличане  и
предявяване на разследването. Привличането е осъществено на 14.10.2010г.
при спазване разпоредбата  на чл.219,ал.1 НПК. ДП е постъпило в СГП на
15.10.2010г. На 18.10.2010г.  изготвеният от прокурор Невенчин обвинителен
акт е внесен в СГС – НК.

          Пр.пр.№ 3746/2003г. по описа на СГП.
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          С постановление от 14.10.2008г. на прокурор Румяна Раденкова при
СГП е възобновено наказателно производство (ДП /сл.дело/ № 76/2003г. по
описа  на  02  ТО-ССлС),  водено  срещу  известен  извършител  за  извършено
престъпление  по  чл.257,ал.1вр.чл.255,ал.1  от  НК.  Извършителят  не  е  бил
привлечен в качеството на обвиняем. В хода на разследването е установено,
че същият е напуснал страната на 11.12.2003г.  и след посочената дата не се е
завръщал.  Бил  е  обявен  за  ОДИ  през  2004г.  През  2005г.  наказателното
производство е спряно. С писмо рег. № 5337/14.10.2008г. ССлС е уведомила
СГП,  че  лицето  е  издирено.  В  постановлението  за  възобновяване
единственото  указание,  което  е  дал  наблюдаващия  прокурор  по  делото  е:
„При  разследването  да  бъдат  извършени  необходимите  и  задължителни
процесуално-следствени  действия  по  НПК.” На  24.11.2008г.  е  постъпило
предложение  от  мл.следовател  Ст.Бойдева  за  удължаване  на  срока  за
разследване,  който  изтича  на  15.12.2008г.  От  08.12.2008г.  е  искането  на
наблюдаващия прокурор Р.Раденкова. С писмо от 15.12.2008г. на САП срокът
за разследване е удължен с 4 месеца, считано от 15.12.2008г. На 30.03.2009г.
следовател Бойдева е изготвила ново предложение за удължаване на срока с
почти  идентично  съдържание  като  предходното.  Искането  на  прокурор
Балев е от 23.04.2009г. С писмо от 19.05.2009 г. главният прокурор е уважил
искането на наблюдаващия прокурор и срокът за разследване е удължен с 4
месеца,  считано  от  15.04.2009г.  На  31.07.2009г.  следовател  Бойдева  е
изготвила ново предложение за удължаване на срока. Искането на прокурор
Балев е от 21.08.2009г. С писмо от 04.09.2009г. на ВКП  е удължен срока на
разследване с 4 месеца,  считано от 15.08.2009г. ДП е постъпило в СГП на
22.12.2009г. с мнение за спиране на основание чл.243,ал.1,т.2 НПК. Прокурор
Балев  е  прекратил  наказателното  производство  с  постановление  от
11.10.2010г., деловодно  обработено  на  14.10.2010г.  на  основание
чл.243,ал.1,т.2  от  НПК.  На  основание  чл.243,ал.2  НПК  е  извършено
разпореждане  с  веществените  доказателства.  Постановлението  за
прекратяване е съобщено на лицата по чл.243(3) НПК, както и на САП за
извършване на служебна проверка. 

          Пр.пр.№ 13719/2009г., по описа на СГП.
          Постановление за образуване на ДП от 16.02.2010г. на прокурор Балев
срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  244,ал.1  НК.  Дадени  са  указания  до
разследващия орган.  На  06.04.2010г.   ДП е  получено в СГП  с  мнение за
спиране на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. На 14.10.2010г. прокурор Балев с
постановление е спрял производството на посоченото основание.

          Пр.пр.№ 7157/2008г. по описа на СГП.
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          На 14.08.2008г.  в СГП  е постъпило писмо от Агенция Митници
Аерогара София с данни за извършено престъпление по чл.242,ал.2 НК от
НИ.  На  15.08.2008г.  преписката  е  разпределена  на  прокурор  Балев.  На
02.02.2009г. с постановление на прокурор Балев е назначена предварителна
проверка. Материалите са върнати в СГП с докладна записка на 28.04.2009г.
На  23.11.2009г.,  деловодно  обработено  на  03.12.2009г.  прокурор  Балев  е
образувал  ДП  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.242,ал.2  НК.  Дадени  са
указания  по  разследването.  На  26.01.2010г.  е  постъпило  предложение  да
удължаване  срока  на  разследване.  Искането  е  от  08.02.2010г.  С  писмо  от
18.02.2010г.  на САП е удължен срока с 3 месеца, считано от 23.01.2010г. С
писмо, входирано в СГП на 11.05.2010г., разследващият орган е изпратил ДП
с  мнение  за  спиране  на  наказателното  производство  на  основание
ч.244,ал.1,т.2  НПК.   С  постановление  от  18.10.2010г.  прокурор  Балев  е
постановил спиране на наказателното производство.

          Пр.пр.№ 5726/2006г. по описа на СГП.
          ДП е образувано с  постановление на СГП от 04.10.2006г.  срещу
виновни длъжностни лица от УМБАЛ „Св….” за извършено престъпление по
чл.282  НК.   С  постановление  на  СГП  от  28.09.2009г.  производството  е
прекратено на основание чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.245,ал.1,т.1 НПК. Срещу това
постановление  е  постъпила  жалба  от  изп.директор  на  УМБАЛ  „Св….”.  С
определение на СГС от 11.11.2009г. постановлението за прекратяване на СГП
е  отменено  и  делото  е  върнато  на  СГП  с  дадени  задължителни  указания
относно прилагане на закона. Срещу горното определение на СГС е изготвен
частен  протест  от  СГП  до  САС.  С  окончателно  определение  на  САС  от
30.11.2009г. определението на СГС е отменено, като със същото определение
е  отменено и  постановлението  на  СГП от  28.09.2009г.  за  прекратяване  на
производството и е постановено делото да се върне на СГП за допълнително
разследване.  С  постановление  от  11.12.2009г.  прокурор  Балев  е  изпратил
досъдебното  производство  за  продължаване  на  разследването  като  е  дал
указания  в  тази  насока.  Определен  е  срок  за  разследване  –  2  месеца.  На
26.01.2010г. е изпратено предложение от разследващия орган за удължаване
срока  за  разследване.  Предложението  е  входирано  в  СГП  на  08.02.2010г.
Искането на прокурор Балев по чл.234,ал.3 НПК е от 24.02.2010г., деловодно
обработено  на  26.02.2010г.  С  писмо  от  08.03.2010г.  на  САП  искането  е
уважено,  като  срокът  за  разследване  е  удължен  с  4  месеца,  считано  от
14.02.2010г. Досъдебното производство е постъпило в СГП на 21.06.2010г. с
мнение  за  прекратяване.(32  тома).  С  постановление  от  13.10.2010г.,
деловодно обработено на 18.10.2010г.  на прокурор Балев производството е
прекратено  на  основание  чл.242,ал.1,чл.243,ал.1,т.1  вр.чл.24,ал.1,т.1  НПК.
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Разпоредено  е  да  бъде  съобщено  на  страните,  както  и  че  подлежи  на
обжалване пред СГС в 7-дневен срок.

Пр.пр. № 4937/2009г. по описа на СГП, ЗМ 1348/2009г. по описа на
02 РУ – СДВР.  

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  09.05.2009г.,
срещу ИИ  за престъпления по чл.119, вр.чл.115 от НК и чл.339, ал.1, пр.2,
алт. 2 от НК. На 23.06.2009г. е направено искане за удължаване на срока за
разследване  по  ДП.  На  24.06.2009г.  прокурор  Д.  Димитров е  направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца, което е уважено. На 22.10.2009г. водещият разследването е направил
искане до СГП за удължаване на срока за разследване по ДП. На 06.11.2009г.
прокурор  Д. Димитров е направил искане до Главния прокурор на РБ  за
удължаване на срока за разследване с още 4 месеца, което е уважено от ВКП.
На  02.03.2010г. ДП  е  получено  в  СГП  с  мнение  за  съд.  На
28.06.2010г.  /повече  от  два  месеца  след  изтичане  на   предвидения  в
разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК едномесечен срок/ прокурор Димитров
е внесъл в СГС, НО обвинителен акт.

Пр.пр. 11800/2009г. по описа на СГП, ДП 15303/2009г. по описа на
04 РУ – СДВР.  

С постановление от 28.09.2009г. прокурор  М. Димитров е образувал
ДП срещу НИ за престъпление по чл.244, ал.1 от НК. В постановлението са
дадени  указания  за  изпълнение  и  разследването  е  възложено  на  04  РУ –
СДВР.  На  17.11.2009г.  в  СГП е  постъпило предложение  от  разследващия
орган за удължаване на срока за разследване. На 25.11.2009г. прокурор М.
Димитров  е  направил  искане  до  АП –  София  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по делото до 6  месеца.  АП – София е  уважила искането и е
удължила срока за разследване с 3 месеца. На 04.03.2010г. ДП е входирано в
СГП с мнение за спиране. С постановление от 15.07.2010г. /три месеца след
изтичане  на   предвидения  в  разпоредбата  на  чл.242,  ал.3  от  НПК
едномесечен  срок/ наблюдаващият  прокурор  е  спрял  наказателното
производство на основание чл.244, ал.1, т. 2 от НПК.

Пр. пр. 4648/2009г. по описа на СГП, ДП № 50/2009г. по описа на
ГДДП – МВР. 

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  17.04.2009г.,
срещу ИИ за престъпление по чл.354а, ал.2, пр.1, алт.1, вр.ал.1, пр.4, алт.1 от
НК. На 04.06.2009г. в СГП е постъпило предложение за удължаване на срока
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за  разследване  по  ДП.  На  24.07.2009г.  прокурор  Горанова е  направила
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП, което е
уважено от АП – София. Срокът за разследване е удължен с 4 месеца. На
12.10.2009г.  е  направено  искане  до  СГП  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП, което е постъпило в прокуратурата на 16.10.2009г. На
21.10.2009г. прокурор Горанова е направила искане до Главния прокурор на
РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с още 2 месеца, считано от
17.10.2009г. Искането е уважено от ВКП. На 31.03.2010г. / три месеца след
изтичане на удължения от ВКП срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП
с мнение за съд. С постановление от 24.08.2010г. / около четири месеца след
изтичане  на  срока,  предвиден  в  разпоредбата  на  чл.242,  ал.3  от  НПК/
прокурор  Горанова  е  спряла  наказателното  производство на  основание
чл.244,  ал.1,  т.1  от  НПК.  С  постановление  от  26.08.2010г. /деловодно
обработено  на  30.08.2010г./  прокурор  Горанова  е  възобновила
наказателното производство  и е указала разследването да се извърши в
срок от 1 месец. На 24.09.2010г. е направено предложение за удължаване на
срока за разследване по ДП. На 13.10.2010г. прокурор Горанова е направила
искане на основание чл.234, ал.3 от НПК до АП – София за удължаване на
срока за разследване по делото с още 1 месец.

Пр. пр. 4648/2009г. по описа на СГП, ДП № 50/2009г. по описа на
ГДДП – МВР. 

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  25.08.2009г.,
срещу НИ  за престъпление по чл.354а, ал.1, пр.5, алт.1, вр.чл.18, ал.2 от НК.
На 13.10.2009г. в СГП е постъпило предложение от водещия разследването
за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На  21.10.2009г.  прокурор
Горанова  е направила искане до АП – София за удължаване на срока за
разследване по ДП с 4 месеца, което е уважено. На 12.03.2010г. /петнадесет
дни след изтичане на удължения срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП
с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  18.06.2010г. /два  месеца  след
изтичане на едномесечния срок предвиден в чл.242, ал.3 от НПК/ прокурор
Горанова е спряла наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2
от НПК.

Пр. пр. 15869/2010г. по описа на СГП, ДП № 15021/2010г. по описа
на 07 РУ  - СДВР. 

С постановление от 26.01.2010г.  прокурор М. Димитров е  образувал
ДП срещу НИ за престъпление по чл.249, ал.1, пр.1 от НК. На 08.04. 2010г.
ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от
12.07.2010г.  /два месеца след изтичане на едномесечния срок предвиден в
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чл.242,  ал.3  от  НПК/  прокурор  М.  Димитров  е  спрял  наказателното
производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

Пр. пр. 8559/2009г. по описа на СГП, ДП № 1134/2008г. по описа на
02 РУ - СДВР.  

На 29.08.2008г.  в СГП са постъпили изпратени по компетентност от
СРП  материали по ДП 1134/1008г. по описа на 02 РУ – СДВР, с оглед данни
за престъпление по чл.123 от НК. ДП е разпределено на 09.09.2009г. на мл.
прокурор  К.  Владимиров.  С  постановление  от  15.09.2008г.  прокурор
Владимиров е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1,
т.2  от  НПК.  С  постановление  от  16.09.2008г.  прокурор  Владимиров  е
възобновил наказателното производство и е дал указания по разследването.
С  писмо  от  12.02.2009г. прокурор  Невенчин е  изискал  незабавното
изпращане на ДП от 02 РУ – СДВР. На 19.02.2009г. /около три месеца, след
като предвидения в НПК срок за разследване е изтекъл/ ДП е постъпило в
СГП  с  мнение  за  спиране  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С
постановление от 11.03.2009г. прокурор Невенчин е дал подробни указания
по разследването, които да се изпълнят в срок от 30 дни. На 12.03.2009г. е
направено искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
делото  с  4  месеца,  считано  от  16.11.2008г.  Искането  е  уважено от  АП –
София. На 17.03.2009г.  прокурор Невенчин е направил искане до Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с 3 месеца,
считано от 16.03.2009г., което е уважено. На  30.07.2009. /месец и половина
след изтичане на удължения от ВКП срок за разследване/ ДП е постъпило в
СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  24.08.2009г.  прокурор
Невенчин е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2
от  НПК.  С  постановление  от  12.11.2009г.  наказателното  производство  е
възобновено. На 04.02.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране. С
постановление  от  01.03.2010г.  /деловодно  обработено  на  08.03.2010г./
прокурор Невенчин е спрял наказателното производство на основание 244,
ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 15.04.2010г. ДП е възобновено, като в
постановлението не са дадени указания по разследването. На 25.06.2010г. ДП
е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от
09.09.2009г. /месец  и  половина  след  изтичане  на   предвидения  в
разпоредбата  на чл.242, ал.3 от НПК едномесечен срок/ прокурор Невенчин
е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

Пр. пр. 4757/2008г. по описа на СГП, ДП № 574/2008г. по описа на
СДВР. 
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ДП  е  образувано  на  22.10.2008г.  с  постановление  на  прокурор  М.
Момчев  срещу НИ за престъпление по 123, ал.1 от НК. Със заключително
постановление  от. 20.01.2009г.  ДП  е  изпратено  в  СГП  с  мнение  за
прекратяване. Същото е постъпило в СГП на 23.01.2009г. С постановление от
24.04.2009г. /два месеца след изтичане на  предвидения в разпоредбата на
чл.242,  ал.3  от  НПК  едномесечен  срок/ наказателното  производство  е
прекратено. С решение на СГС-НК, 22 с-в от 29.05.2009г. постановлението за
прекратяване  на  СГП е  отменено  и  са  дадени  указания  за  изпълнение.  С
постановление  от  30.06.2009.  прокурор  Момчев  е  дал  указания  по
разследването,  които  да  се  изпълнят  в  срок  от  2  месеца.  С  писмо  от
09.10.2009г. прокурор  Момчев  е  изискал  материалите  по  делото  да  се
докладват  незабавно  в  СГП.  Със  заключително  постановление  от
12.10.2009г. / месец и дванадесет дни след изтичане на указания срок/ ДП е
изпратено  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на
15.10.2009г. С резолюция от 13.04.2010г. ДП е разпределено на прокурор Н.
Невенчин. С постановление от 10.05.2010г. прокурор Невенчин е прекратил
наказателното производство на основание чл.243, ал.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от
НПК.

Пр. пр. 6471/2008г. по описа на СГП, ДП № 1374/2008г. по описа на
05 РПУ – СДВР. 

На  15.06.2008г.  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  е  започнато  ДП
срещу НИ за престъпление по чл.353, ал.1, б. „в”, вр.чл.342, ал.1 от НК. Със
заключително постановление от 11.09.2008г. ДП е изпратено в СГП с мнение
за  прекратяване.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на  30.09.2008г. На  28.11.2008г.
прокурор К. Димитров е направил искане до АП- София за удължаване на
срока  за  разследване  до  6  месеца,  което  е  уважено.  С  постановление  от
26.11.2008г.  прокурор  К.  Димитров  е  дал  указания  по  разследването.  На
17.12.2008г. е изпратено писмо до разследващия орган, с оглед своевременно
изпълнение  на  дадените  указния.  Със  заключително  постановление  от
16.04.2009г. ДП  е  изпратено  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване.  С
постановление от 09.02.2010г. / девет месеца след изтичане на едномесечния
срок,  предвиден  в  разпоредбата  на  чл.242,  ал.3  от  НПК  /  прокурор  К.
Димитров  е  прекратил  наказателното  производство  на  основание  чл.243,
ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. 

Пр.пр. № 1751/2009г. по описа на СГП, ЗМ 107/2009г. по описа на
СДВР. 

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  20.02.2009г.,
срещу НИ за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, вр.чл.115, вр.чл.18, ал.1 от
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НК. На 14.04.2009г. в СГП е постъпило искане от водещия разследването за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На  08.05.2009г.прокурор  Н.
Невенчин  е  направил  искане  до  АП –  София за  удължаване  на  срока  за
разследване  с  4  месеца,  считано  от  20.04.2009г.,  което  е  уважено.  На
08.07.2009г. ДП е постъпило в СГП за даване на указания по разследването.
На 03.09.2009г. прокурор Невенчин е направил искане до Главния прокурор
на РБ за удължаване на срока за  разследване с  още 3 месеца,  считано от
20.08.2009г. Искането е уважено от ВКП. На 03.12.2009г. ДП е постъпило в
СГП с мнение за съд. На  23.02.2010г. /  установи се просрочие повече от
един месец/ в СГС, НК е внесен обвинителен акт.

Пр.пр. № 7052/2008г. по описа на СГП, ЗМ 2548/2008г. по описа на
03 РПУ – СДВР. 

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  23.07.2008г.,
срещу ИИ за престъпление по чл.198, ал.1, пр.1 от НК. За започване на ДП на
основание чл.212, ал.3 от НПК е уведомена СРП. /пр.пр. № 29463/2008г./ С
постановление на СРП от 05.08.2008г. ДП е изпратено в СГП на основание
чл.35, ал.2 от НПК. С постановление от 08.08.2008г. /деловодно обработено
на 12.08.2008г./ прокурор Емил Галипонов е приел ръководството и надзора
на разследването по ДП. На 08.12.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за
предаване на съд. На 23.12.2008г. прокурор Галипонов е направил искане на
основание чл.234, ал.3 от НПК до АП – София за удължаване на срока за
разследване по делото с 4 месеца, считано от 24.09.2008г., което е уважено.
На  24.02.2009г.  ДП е постъпило в СГП с мнение за съд. На  21.07.2009г. /
четири  месеца  след  изтичане  на  едномесечния  срок,  предвиден  в
разпоредбата на  чл.242,  ал.3  от НПК/ в  СГС,  НК е  внесен  обвинителен
акт. /ПД 262/2009г./

Пр.пр. №604/2006г. по описа на СГП, сл. дело № 196/2006г. по описа
на ССлС. 

На 31.01.2006г. в СГП е постъпила преписка вх. №30/2006г. по описа
на ОП – Видин, изпратена на основание чл.33, ал.1 от НПК/ отм./ в СГП.
Преписката  е  разпределена  на  прокурор  Балев на  06.02.2006г.С
постановление  от  20.03.2006г.  прокурор  Балев  е  приел  по  подсъдност
материалите по преписката на ОП – Видин, като е образувал предварително
производство срещу ИИ за престъпление по чл.256, вр.чл.257, ал.1 от НК.
Разследването по делото е възложено на СИО – ССлС и са дадени указания
по  разследването.  На  11.05.2006г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  от
водещия разследването следовател за удължаване на срока за разследване.
На  19.05.2006г.  прокурор  Балев  е  направил  искане  до  АП  –  София  за
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удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
22.05.2006г.  АП  –  София  е  удължила  срока  за  разследване  с  2  месеца,
считано от 22.05.2006г. до 22.07.2006г. На 06.07.2006г. в СГП е постъпило
предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На 13.07.2006г.
прокурор Балев е направил искане на основание чл.234, ал.3 от НПК до АП –
София за  удължаване на срока за  разследване  по делото с  още 2  месеца,
считано от 22.07.2006г., което е уважено. На 05.10.2006г. в СГП е входирано
предложение на разследващия орган за удължаване на срока за разследване
по делото. На 17.10.2006г. прокурор Б. Балев е направил искане до Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с 5 месеца, считано от
22.09.2006г.  Срокът  за  разследване  по  ДП  е  удължен  със  шест  месеца,
считано от 22.09.2006г. На 30.03.2007г. ДП е постъпило в СГП с мнение за
спиране на основание чл.244,  ал.2,  т.2  и т.3  от  НПК. С постановление от
21.04.2007г. прокурор  Балев  е  спрял  наказателното  производство.  С
постановление от 25.04.2007г. наказателното производство е възобновено
и  са  дадени  указания  по  разследването.  С  постановление  от  24.04.2007г.
наблюдаващият прокурор  е присъединил материали по пр.пр. № 7031/2005г.
по описа на СГП към пр.пр. № 604/2006г. На 11.06.2007г. в СГП е постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  На
02.07.2007г. прокурор Балев е направил искане до АП – София за удължаване
на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 25.06.2007г., което е
уважено.  На 28.10.2007г. ДП е  постъпило в СГП с  мнение за  спиране на
основание чл.244, ал.1, т.2 и т.3 от НПК. С постановление от  06.12.2007г.
наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК.
С постановление на прокурор Балев от 08.06.2009г. ДП е възобновено. / не е
спазена   разпоредбата на чл.244,  ал.7  от НПК/ На 24.07.2009г.  в  СГП е
постъпило предложение от водещия разследването за удължаване на срока за
разследване. На 30.07.2009г. наблюдаващият прокурор е направил искане до
АП – София за удължаване на срока за разследване по делото с 4 месеца,
считано от 10.08.2009г., което е уважено. На 29.01.2010г. ДП е докладвано по
реда на чл.203, ал.4 от НПК. С постановление от 02.02.2010г. наблюдаващият
прокурор е изпратил ДП в СО при СГП за продължаване на разследването и
изпълнение  на  дадените  указания  в  постановлението.  На  същата  дата  е
направено  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 10.12.2009г. Срокът е удължен с 5
месеца, считано от 10.12.2009г.

Пр.пр. № 203/2008г.по описа на СГП.
С постановление от 04.11.2008г. на прокурор Цв. Йосифов при ВКП е

уважена и приета молбата на Главна прокуратура – Прага, Република Чехия
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за  трансфер  на  наказателно  производство,  водено  срещу  български
гражданин  за  престъпления  фалшифициране  и  подправяне  на  пари.
Материалите  по  преписката  са  постъпили  в  СГП  на  07.11.2008г.  С
постановление от 10.02.2009г. прокурор К. Димитров е указал да продължи
досъдебното  производство  по  наказателно  дело  №  KZV –  324/2004г.  по
описа на Главна прокуратура – Прага, Р Чехия в законния двумесечен срок,
като е възложил разследването на НСлС. На 25.03.2009г. в СГП е постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  На
08.04.2009г.  прокурор К.  Димитров е  направил искане до АП – София за
удължаване на срока за разследване по ДП до 6 месеца, което е уважено. На
17.04.2009г.  по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК с  наблюдаващия прокурор е
съгласувано  постановление  за  привличане  на  обвиняем.  На  16.07.2009г.  в
СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за разследване по ДП.
С  писмо  от  24.07.2009г.  прокурор  К.  Димитров  е  уведомил  НСлС,  че
предложението не може да бъде уважено, тъй като са налице предпоставки за
спиране на производството – двама допуснати свидетели живеят в чужбина и
още не са върнати международните следствени поръчки за техните разпити
по делегация. На 10.08.2009г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на
основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от  12.08.2009г.
прокурор  К.  Димитров  е  спрял  наказателното  производство  на  основание
чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от  10.09.2009г.  наказателното
производство  е  възобновено.  На  05.11.2009г.  в  СГП  е  постъпило
предложение от водещия разследването следовател за удължаване на срока
за  разследване по ДП.  На 10.11.2009г.  на основание чл.234,  ал.3 от НПК,
прокурор К. Димитров е направил искане до АП – София за удължаване на
срока за разследване по делото с 4 месеца. АП – София е удължила срока за
разследване  по  ДП  с  2  месеца.  На  15.12.2009г.  в  СГП  е  постъпило
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване.
На 18.12.2009г. прокурор К. Димитров е направил искане до АП – София за
удължаване на срока за разследване по ДП до 6 месеца, което е уважено. На
12.02.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за съд. На 25.03.2010г. в СГС,
НК  е  внесен  изготвен  от  прокурор  К.  Димитров  обвинителен  акт.  С
разпореждане  от  22.07.2010г.  СГС-  НК,  2  с-в,  съдебното  производство  е
прекратено  и  делото  е  върнато  на  прокурора  за  отстраняване  на
констатираните  процесуални  нарушения.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на
11.08.2010г.  Наблюдаващият  прокурор  сам  е  извършил  действия  по
разследването. На 12.10.2010г. в СГС, НК е внесен обвинителен акт.

Пр.пр. 7926/2006г. по описа на СГП, сл. дело № 61/2004г. по описа
на НСлС. 
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След  извършена  предварителна  проверка  по  преписката,  с
постановление  от  05.12.2003г.  прокурор  К.  Серафимова е  образувала
предварително производство срещу ИИ за престъпление по чл.212, ал.5 от
НК. Делото е възложено за разследване на ССлС. На 28.01.2004г. прокурор
Е.  Дангов е  направил  предложение  до  Главния  прокурор  на  РБ
разследването  по  делото  да  се  извърши  от  следоватили  от  НСлС.  С
постановление  от  20.02.2004г.  разследването  по  делото  е  възложено  на
следовател  от  НСлС.  На  29.04.2004г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за
удължаване на  срока за  разследване  по ДП.  Наблюдаващият  прокурор по
разпореждане на градския прокурор на  СГП е удължил срока за разследване
по  ДП  с  4  месеца,  считано  от  27.04.2004г.  На  05.08.2004г.  е  направено
предложение за удължаване на срока за разследване до девет месеца, което е
уважено от зам. главен прокурор при ВКП. Срокът за разследване е удължан
с 3 месеца.  На 03.12.2004г.  делото е постъпило в СГП по компетентност,
поради  изтичане  на  сроковете  за  разследване.  С  постановление  от
15.03.2005г. прокурор  В.  Смилянова е  върнала  делото  за  допълнително
разследване с дадени подробни указания по разследването. С постановление
от 30.05.2005г. делото е изпаретно по компетентност в ОП – Стара Загора. С
постновление на ОП – Стара Загора  от 11.07.2005г. делото е изпартено по
компетентност в СГП за продължаване на разследването. С постановление на
ВКП ръководството и надзора на ДП е възложено на ОП – Стара Загора. С
постановление  от  13.03.2006г.  ОП  –  Стара  Загора  е  прекратила  частично
наказателното производство срещу обвиняемите лица,  относно мястото на
извършените  престъпления.  С  постановление  от  21.04.2006г.  прокурор  В.
Смилянова е  върнала  следственото  дело  за  допълнително  разследване  и
изпълнение  на  указанията  дадени  в  постановлението  от  15.03.2005г.  На
14.06.2006г.  в  СГП  е  получено  искане  от  водещия  разследването  за
удължаване на срока за разследване по делото. На 15.06.2006г. прокурор М.
Станкова на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила искане до АП –
София за  удължаване на срока за  разследване по ДП с 4 месеца,  което е
уважено. На 27.06.2006г. ДП е постъпило в СГП  за даване на указания по
разследването. С постановление от 14.07.2006г. прокурор М. Станкова е дала
подробни указания по разследването. На 09.10.2006г. прокурор М. Станкова
е направила искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за
разследване по ДП. С постановление от 16.10.2006г. прокурор М. Станкова е
дала указания по разследването. На 08.12.2006г. в СГП е постъпила справка
за хода на разследването по ДП и предложение за удължаване на срока за
разследване  по  делото.  На  11.12.2006г.  прокурор  Станкова  е  направила
искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с
още 6 месеца,  считано от 21.12.2006г.  С писмо от 23.01.2007г.  искането е
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уважено. На 02.06.2007г. в СГП е получена справка за хода на разследването
по  ДП и е  поискано да  бъдат  дадени указания.  На  21.06.2007г.  прокурор
Станкова е направила искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване по ДП с още 6 месеца. С писмо от 19.07.2007г. срокът за
разследване е удължен с 6 месеца от ВКП. С писмо от 21.06.2007г. прокурор
Станкова е констатирала, че е налице неизпълнение на дадените указания от
СГП, като е уведомила водещия разследването, че след тяхното изпълнение
могат да се искат  нови указания съгласно чл.196 от НПК. На 04.12.2007г. в
СГП е входирано предложение от водещия разследването за удължаване на
срока  за  разследване  с  още  1  месец.  На  06.12.2007г.  прокурор  Балев е
направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  ДП  с  още  2  месеца,  считано  от  21.12.2007г.  С  писмо  от
20.12.2007г.  е  удължен  срока  за  разследване  с  2  месеца.  На  05.02.2008г.
прокурор  Балев  е  направил  искане  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  за
удължаване на срока за разследване по делото с още 4 месеца, считано от
21.02.2008г., което е уважено от ВКП. На 25.06.2008г. ДП е постъпило в СГП
с изразено мнение за предаване на съд на обвиняемите. С постановление от
30.06.2008г. прокурор Балев на основание чл.242, ал.2 от НПК е изпратил ДП
в НСлС за извършване на допълнителни действия по разследването в срок от
25  дни.  На  22.07.2008г.  ДП  /69  тома/ е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за
предаване на съд на обвиняемите лица. На 19.02.2009г. в СГС, НК е внесен
обвинителен  акт,  изготвен  от  прокурор  Балев.  С  разпореждане  от
17.03.2009г. СГС, НК, 12 с-в  е прекратил съдебното производство и е върнал
делото в СГП за отстраняване на процесуални нарушения. ДП е входирано в
СГП  на  23.03.2009г.  С  постановление  от  02.04.2009г.  наблюдаващият
прокурор е  изпратил делото на водещия разследването  за  извършване на
допълнителни  действия  по  разследването   и  изпълнение  на  дадените
указания в срок от 20 дни. На същата дата е направено искане до Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с 5 месеца,
считано от 23.04.2009г. С писмо от 17.04.2009г. ВКП е удължила с 5 месеца
срока за разследване по ДП. С постановление от 19.08.2009г. прокурор Балев
е отделил  материали от ДП. На 15.09.2009г. ДП е постъпило в СГП с мнение
за съд.  На  18.10.2010г. в СГС, НК е внесен обвинителен акт,  изготвен от
прокурор Балев.

Прекратени досъдебни производства

          Пр.пр.№ 1757/2009г. по описа на СГП.
           С  постановление  от  21.01.2010г.  прокурор  Ст.Панайотова е
прекратила частично наказателното производство по пр.пр.№ 1757/2009г. по
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описа на СГП на основание  чл.199, чл.242, чл.243,ал.1,т.2 и чл.35,ал.1 НПК.
Материалите по досъдебното производство са изпратени по компетентност на
СРП с оглед продължаване на разследването за престъпление по чл.202 НК.
Дадени са указания постановлението  да бъде изпратено  на лицето, срещу
когото се е водело ДП. Към преписката е приложено фото-копие на обратна
разписка.  Постановлението  за  прекратяване  е  подробно  мотивирано  и
обосновано.

          Пр.пр.№ 804/2010г. по описа на СГП.
          С  постановление  от  22.03.2010г.  прокурор  Моника  Малинова  е
прекратила  наказателното  производство  на  основание  чл.243,ал.1,т.1,
чл.24,ал.1,т.1 НПК, водено срещу известен извършител за престъпление по
чл.244,ал.1  НК.  Извършено  е  разпореждане  с  вещественото  доказателство.
Указано е препис от постановлението да се връчи на лицето, срещу когото се
води ДП, както и че  подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред СГС. Към
преписката е приложена обратна разписка за връчване на постановлението за
прекратяване на заинтересованото лице. Постановлението е обосновано.

          Пр.пр.№ 3436/2009г. по описа на СГП.
          С постановление  от 26.01.2010г. прокурор Е.Пашалиева е прекратила
наказателното производство на основание чл.243,ал.1,т.1, чл.24,ал.1,т.1 НПК,
водено  срещу  известен  извършител  за  престъпление  по  чл.282,ал.1  НК.
Указано е препис от постановлението да се връчи на лицето, срещу когото се
води  ДП.  Не  е  указана  възможността  и  реда  за  обжалване  на
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство.
Приложена  е  обратна  разписка  за  удостоверяване  връчването  на
прокурорския акт.

          Пр.пр.№ 6836/2009г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е започнало на основание чл.212,ал.2 НПК с
оглед  на  местопроизшествие  и  разпит  на  свидетел  на  19.06.2009г.  за
престъпление по чл.115,вр.чл.18,ал.2,вр.ал.1 НК. На 20.06.2009г. е извършено
привличане  на  обвиняем   по  реда  на  чл.219,  ал.1  НПК,  докладвано  на
прокурор  В.Кирилов.  На  27.08.2009г.  прокурор  Невенчин е  изпратил
писмо до  разследващия  орган  с  искане  за  незабавно  уведомление  на  СГП
относно ПСД, извършени по ДП. ДП е входирано в СГП на 24.10.2009г.  с
мнение  за  прекратяване.  С  постановление  от  05.11.2009г.,  деловодно
обработено  на  11.11.2009г.  прокурор  Невенчин  е  изпратил  ДП  на
разследващия  орган  за  предявяване  на  разследването  на  обвиняемия  по
указания в НПК ред, като е определил срок от 10 дни. На 08.12.2009г. делото
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е  входирано  в  СГП  с  изпълнени  указания  на  наблюдаващия  прокурор.  С
постановление  от  25.01.2010г.,  деловодно  обработено  на  04.02.2010г.,  на
основание  чл.243,ал.1,т.2  НПК  производството  е  прекратено.  Същото  е
съобщено на страните, видно от  приложените обратни разписка. Указана е
възможността за обжалване по реда на НПК.

          Пр.пр.№ 12146/2009г. по описа на СГП.
          С постановление  от 08.02.2010г. прокурор Е.Русинова е прекратила
наказателното производство на основание чл.243,ал.1,т.1, чл.24,ал.1,т.1 НПК,
водено  срещу  известен  извършител  за  престъпление  по  чл.343,  ал.1,б.В,
вр.чл.342,ал,1 пр.3 НК. Указано е препис от постановлението да се връчи на
лицето, срещу когото се води ДП, както и възможността за обжалване по реда
на НПК.

          Пр.пр.№ 13467/2009г. по описа на СГП.
          С постановление  от 04.02.2010г. прокурор В.Андреев е прекратил
наказателното производство на основание чл.243,ал.1,т.1, чл.24,ал.1,т.1 НПК,
водено  срещу  известен  извършител  за  престъпление  по  чл.343,  ал.1,б.В,
вр.чл.342, ал,1, пр.3 НК. Указано е препис от постановлението да се връчи на
лицето,  срещу когото се води ДП, на наследниците на пострадалото лице,
както  и  възможността  за  обжалване  по  реда  на  НПК.  Към  преписката  са
приложени обратни разписки, удостоверяващи връчването на прокурорския
акт.

          Пр.пр.№ 15660/2009г. по описа на СГП.
          С постановление  от 18.02.2010г. прокурор М.Нейкова е прекратила
наказателното производство на основание чл.243,ал.1,т.1, чл.24,ал.1,т.1 НПК,
водено  срещу  известен  извършител  за  престъпление  по
чл.354а,ал.1,изр.1,пр.4,алт.1  НК.  Указана  е  възможността  за  обжалване  по
реда на НПК.

          Пр.пр.№ 11772/2007г. по описа на СГП.
          С постановление от 15.03.2010г. прокурор К.Димитров е прекратил
наказателното  производство  и  е  постановил  подвеждане  към
административнонаказателна   отговорност  на  основание  чл.243,ал.1,т.1,
чл.24,ал.1,т.1  НПК,  и  чл.243,ал.2,пр.1  НПК.  Указана  е  възможността  за
обжалване  по  реда  на  НПК.  Дадени  са  разпореждания  във  връзка  с
веществените доказателства.  Разпоредено е прекратеното дело, след изтичане
срока на обжалване, ако не е постъпила жалба, да се изпрати на Министъра на
финансите за образуване на административнонаказателно производство. При
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воденето  на  ДП  са  допуснати  нарушения  във  връзка  с  процесуалните
срокове.

          Пр.пр.№ Е-8908/2009г. по описа на СГП.
          С  постановление  от  08.03.2010г.  прокурор  С.Тотев  е  прекратил
наказателното производство на основание чл.243,ал.1,т.1, чл.24,ал.1,т.1 НПК,
водено срещу известен извършител за престъпление по чл.248а,ал.2 вр. ал.1
от  НК.  Постановлението  притежава  всички  задължителни  реквизити,
включително и е указано препис от него да се изпрати на ВКП, отдел  VIII.
Същото е подробно мотивирано и обосновано.  След извършената служебна
проверка  от  ВКП,  видно  от  писмо  №  10692/16.03.2010г.  на  прокурор
Кръстенякова  от  ВКП,  „Върховна  касационна  прокуратура  не  намира
основания за отмяна или изменение на постановения от СГП акт.”

Пр.пр. № 5028/2009г. по описа на СГП, ЗМ 4601/2009г. по описа на
01 РУ – СДВР.  

С  постановление  на  прокурор  Я.  Димитров от  09.11.2009г.  е
образувано  ДП  срещу  ИИ  за  престъпление  по  чл.242,  ал.2  от  НПК.  В
постановлението  са  дадени  в  пет  пункта  указания  за  изпълнение.  На
20.01.2009г. ДП е постъпило в СГП с мнение за прекратяване на основание
чл.24,  ал.1,  т.1  от  НПК.  С  постановление  от  26.01.2010г.  прокурор  Я.
Димитров е прекратил наказателното производство на основание чл.243, ал.1,
т.1,  вр.чл.24,  ал.1,  т.1  от  НПК.  Указана  е  възможността  за  обжалване  на
постановлението за прекратяване.

Пр.пр. № 9712/2006г. по описа на СГП, ЗМ 2606/2006г. по описа на
05 РПУ – СДВР. 

С постановление от 20.12.2006г. прокурор  Грамов е приел по родова
подсъдност  за  осъществяване  ръководство  и  надзор  ДП  образувано  на
03.11.2006г. срещу ИИ, за престъпление по чл.131, ал.1, т.2, вр.чл.129, ал.2,
вр.ал.1 от НК, наблюдавано от СРП. Същото е изпратено с постановление от
07.12.2006г.  по  компетентност  на  основание  чл.35,  ал.2,  вр.ал.1  от  НПК в
СГП. На 20.12.2006г. прокурор  Грамов е направил искане до АП – София за
удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 03.01.2007г.
С писмо от 25.01.2007г. АП – София е удължила срока за разследване по ДП с
4 месеца, считано от 03.01.2007г. ДП е изпратено в СГП на 03.05.2007г. и е
получено в прокуратурата на 25.06.2007г.  С постановление от 10.07.2007г.
прокурор Й. Грамов  на основание чл.242, ал.2 от НПК е изпратил делото на
водещия  разследването,  за  изпълнение  на  дадените  в  постановлението
указания.  На  14.08.2007г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  изразено  мнение  за
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прекратяване  на  основание чл.  243,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С постановление  от
09.11.2007г. прокурор  Грамов  е  спрял  наказателното  производство  на
основание чл. 244, ал.1, т.1,  вр.чл.25,  т.2 от НПК. С писмо от 26.11.2008г.
прокурор  Матосян е  изискала  изпращането  на  ДП  в  СГП,  с  оглед
установяване на евентуални данни за възобновяването му. На 15.12.2008г. ДП
е постъпило в  СГП.  С постановление  от  08.01.2009г.  прокурор Матосян  е
възобновила  спряното  наказателно  производство  и  е  дала  указания  за
изпълнение. На 25.02.2009г. водещият разследването е направил предложение
до  СГП  за  внасяне  на  искане  в  АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП. На 26.02.2009г. прокурор Матосян е внесла искане в АП –
София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
09.03.2009г.,  което е уважено от АП – София. На 21.07.2009г.  е направено
искане  от  наблюдаващия  прокурор  до  ВКП  за  удължаване  на  срока  за
разследване по делото с 4 месеца, считано от 09.07.2009г. На 14.07.2009г. ДП
е постъпило в СГП с мнение за прекратяване на наказателното производство
на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от
21.07.2009г.  /деловодно  обработено  на  24.07.2009г./  прокурор  Матосян  е
изпратила ДП на разследващия орган с дадени указания по разследването. С
писмо  от  05.08.2009г.  ВКП  е  удължила  срока  за  разследване  по  ДП  с  3
месеца, считано от 10.07.2009г. На 21.12.2009г. / два месеца след изтичане на
удължения от ВКП срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП с мнение за
предаване на обвиняемия на съд. С постановление от 20.01.2010г. /деловодно
обработено  на  22.01.2010г./  прокурор  Бисер  Кирилов е  прекратил
наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК. Указана е
възможността  за  обжалване  на  постановлението  и  копие  от  същото  е
изпратено  на  заинтересованите  лица,  за  което  към  наблюдателното
производство са приложени обратни разписки.

Пр.пр. 3445/2006г. по описа на СГП, ЗМ 242/2006г. по описа на СДП.
С  постановление  от  31.05.2006г.  прокурор  В.  Найденов е   отделил

материали от ЗМ 165/2004г., които да бъдат заведени под нов номер, като се
започне ДП срещу НИ за престъпление по чл.278, ал.3 от НК. На 25.10.2006г.
ДП е постъпило в СГП с мнение за прекратяване. На 14.09.2007г. прокурор К.
Ангелов е спрял наказателното производство на основание чл.244 от НПК.
На  27.03.2009г.  е  направено  искане  от  водещия  разследването  за
възобновяване  на  наказателното  производство.  С  постановление  от
21.01.2010г. прокурор  Б. Балев е прекратил наказателното производство на
основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК.
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Пр.пр. 4965/2005г. по описа на СГП, ДП № 5379/2004г. по описа на
02 РУ – СДВР. 

С  постановление  от  31.08.2005г.  прокурор  Р.  Василев  е  отменил
постановление на СРП от 17.02.2005г.  за отказ да се образува наказателно
производство  и  на  основание  чл.28,  ал.2  от  НПК  /отм./  е  приел  по
компетентност  материалите  по  преписката  на  СРП.  Възложено  е  на  „ИП”
СДВР  да  извърши  допълнителна  проверка,  като  са  дадени  указания  за
изпълнение. След извършване на проверката,  с постановление от 20.11.2007г.
/деловодно обработено на 23.11.2007г./ мл. прокурор Д. Маринов е образувал
наказателно производство срещу НИ за престъпление по чл.257, вр.чл.255,
ал.1  от  НК.  В  постановлението  са  дадени  подробни  указания  по
разследването.  С  писмо  от  09.01.2008г.  прокурор  Д.  Маринов  е  изискал
незабавен  доклад  на  делото.  На  23.01.2008г.  наблюдаващият  прокурор  е
направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП
с 4 месеца, считано от 23.01.2008г., което е уважено от АП – София. С писмо
от 21.05.2008г. наблюдаващият прокурор е изискал ДП да бъде докладвано и
в  случай,  че  разследването  не  е  приключило,  да  се  изготви  мотивирано
предложение  за  удължаване  на  срока.  На 28.05.2008г.  в  СГП е  входирано
предложение за удължаване на срока за разследване по делото. На същата
дата  прокурор Маринов е  направил искане до Главния прокурор на  РБ за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  8  месеца,  считано  от
23.05.2008г.  С  писмо  от  24.07.2008г.  е  удължен  срока  за  разследване  с  8
месеца. На 10.07.2008г. прокурор Маринов е изискал справка, в която да бъде
отразено,  какви  действия  по  разследване  са  извършени.  С  писмо  от
24.09.2008г.  е  изискана справка за  това,  какви действия  по разследване  са
извършени  и  какви  предстоят  да  бъдат  извършени.  На  05.11.2008г.  ДП  е
постъпило  в  СГП  за  доклад  на  основание  чл.203,  ал.3  от  НПК.  С
постановление  от  10.11.2008г.  прокурор  Маринов  е  дал  указания  по
разследването.  С писма от  09.01.2009г.  и  02.02.2009г. е  изискан незабавен
доклад на ДП. На 02.02.2009г. в СГП е постъпило предложение за удължаване
на срока за разследване. На 09.02.2009г. прокурор Тафров е изискал да бъде
изпратено  ДП,  ведно  със  заключително  постановление  и  справка  за
извършените действия по разследването. На  26.02.2009г. ДП е постъпило в
СГП  с изразено мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С
постановление  от  12.03.2009г. /деловодно  обработено  на  16.03.2009г./
прокурор  М. Немска е  спряла наказателното производство на основание
чл.244,  ал.1,  т.3 от НПК. На  20.03.2009г. с  постановление на прокурор М.
Немска  наказателното производство е възобновено. На  29.06.2009г. ДП е
постъпило  в  СГП  с  изразено  мнение  за  спиране.  С  постановление  на
наблюдаващия  прокурор  от  03.07.2009г. наказателното  производство  е
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спряно на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от
06.07.2009г. прокурор  М.  Немска  е  възобновила  наказателното
производство и е дала указания по разследването. На 11.08.2009г. в СГП е
входирано предложение за удължаване на срока за  разследване по ДП. На
21.08.2009г.  прокурор  М.  Немска  е  направила  искане  до  АП  –  София  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  4  месеца,  считано  от
10.09.2009г.  С  писмо  от  27.08.2009г.  АП  –  София  е  удължила  срока  за
разследване  с  4 месеца.  На 03.11.2009г.  по реда на чл.219,  ал.1 от НПК е
съгласувано постановление за привличане на обвиняем. На 18.12.2009г. ДП е
постъпило в СГП с мнение за съд. На 06.01.2010г. наблюдаващият прокурор е
направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  делото  с  2  месеца,  считано  от  10.01.2010г.  С  писмо
25.01.2010г.  ВКП  е  удължила  срока  за  разследване  по  ДП  с  2  месеца.  С
постановление от 06.01.2010г.  прокурор М.  Немска е  прекратила частично
наказателното  производство  водено  за  престъпление  по  чл.257,  вр.чл.256,
ал.1, вр.чл.18, ал.1, вр.чл.2, ал.1 от НК и е изпратила по компетентност в СРП
материалите по ДП, с оглед данни за престъпление по чл.212, ал.4, вр.ал.1 от
НК.

Пр.пр. 9109/2009г. по описа на СГП, ЗМ №163/2009г. по описа на ГД
„ДП”. 

С постановление от 17.08.2009г. /деловодно обработено на 19.08.2009г./
прокурор  Емилия Пашалиева е образувала ДП срещу ИИ за престъпление
по  чл.  282,  ал.2,  вр.ал.1,  пр.3  и  4  от  НК.  В  постановлението  са  дадени
подробни  указания  по  разследването.  На  22.10.2009г.  в  СГП  е  постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На  23.10.2009г.  на
основание чл.234, ал.3 от НПК прокурор Пашалиева е направила искане до
АП – София за удължаване на срока за разследване с 4 месеца. С писмо от
02.11.2009г. АП – София е удължила срока за разследване с 4 месеца, считано
от  19.10.2009г.  На  26.02.2010г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за
прекратяване.  С  постановление  от  04.03.2010г.  прокурор  Пашалиева  е
прекратила  наказателното  производство  на  основание  чл.243,  ал.1,  т.1  от
НПК.  В  постановлението  е  указано  препис  от  него  да  се  изпрати  на
заинтересованите лица, както и възможността за обжалване.

Пр.пр. № Е 6815/2009г. по описа на СГП, ДП №218/2009г. по описа
на ГДДП – МВР. 

Преписката е изпратена по компетентност от СОП и е постъпила в СГП
на 19.06.2009г. След извършена проверка по преписка,  с постановление от
25.09.2009г.  /деловодно  обработено  на  08.10.2009г./ прокурор  Андрей
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Андреев е образувал ДП срещу ИИ за престъпление по чл.248а, ал.3, вр.ал.2
от НК. В постановлението са дадени указания за изпълнение. На 17.11.2009г.
в СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за разследване по
ДП. На 02.12.2009г. прокурор Андреев е направил искане до АП – София за
удължаване на срока за разследване  по ДП с 4 месеца на основание чл.234,
ал.3  от  НПК.  С  писмо  от  08.12.2009г.  АП  –  София  е  удължила  срока  за
разследване на ДП с 2 месеца, считано от 08.12.2009г. На 28.01.2010г. ДП е
постъпило в СГП. С постановление от 11.02.2010г. прокурор Андрей Андреев
е  прекратил  наказателното  производство  на  основание  чл.243,  ал.1,  т.1,
вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е указано преписи от същото да
се изпратят на заинтересованите лица. Указана е възможността за обжалване
на постановлението пред СГС – НО в 7 дневен срок от получаването му. 

 
Пр.пр. № 9208/2008г. по описа на СГП,
С постановление от 15.09.2008г. прокурор Боряна Бецова е образувала

наказателното  производство  срещу  ИИ  за  престъпление  по  чл.305а,
вр.чл.304б, ал.1 от НК. В постановлението са дадени подробни указания за
изпълнение. На 13.11.2008г.  прокурор Бецова е направила искане до АП –
София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
15.11.2008г., което е уважено. На 18.02.2009г. прокурор Бецова е направила
искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по
ДП  с  6  месеца,  считано  от  15.03.2009г.  На  31.08.2009г.  наблюдаващият
прокурор е направил искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване с още 6 месеца, считано от 15.09.2009г. С писмо на ВКП
от  14.09.2009г.  е  удължен  срока  за  разследване  по  ДП  с  6  месеца.  С
постановление  от  06.01.2010г.  прокурор  Боряна  Бецова  е  прекратила
частично  наказателното  производство  за  престъпления  по  чл.305а,  вр.  чл.
304б, ал.1, пр.2 и по чл.304б, ал.1, пр.2 от НК и е изпратила материалите по
наказателното  производство  на  СРП  за  продължаване  на  наказателното
производство спрямо лицата,  за престъпления по чл.209, ал.1 от НК. Преписи
от  постановлението  са  изпратени  на  посочените  в  него  адресати,  като  е
указана възможността за обжалване на постановлението пред СГС- НК в 7
дневен  срок  от  получаването  му.  С  определение  на  СГС,  НК,  26  с-в   е
потвърдено  постановлението  за  частично  прекратяване  на  наказателното
производство.  С  определение  от  11.03.2010г.  САС,  НК,  5  с-в  е  отменил
определението  на  СГС,  НК  и  е  оставил  без  разглеждане  жалбата  на
защитника на едно от обвиняемите лица срещу постановлението за частично
прекратяване  на  наказателното  производство.  С  постановление  на  АП  –
София  от  13.07.2010г.  по  повод  извършена  служебна  проверка,
постановлението  на  СГП  за  частично  прекратяване  на  наказателното
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производство е отменено. С постановление  от 04.08.2010г. прокурор Бецова е
изпратила материалите по делото на разследващия орган с дадени указания
по разследването. На 24.09.2010г. прокурор Г. Мирчев е направил искане до
АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца.  

Пр.пр. 2892/2007г. по описа на СГП, ДП № 7012/2007г. по описа на
РТП – СДП. 

ДП  е  започнало  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  08.01.2007г.,
срещу ИИ   за  престъпление  по  чл.343,  ал.1,  б.”в”,  вр.чл.342,  ал.1  от  НК.
Същото е наблюдавано от СРП. С постановление на СРП от 23.10.2007г. ДП е
изпратено  по  компетентност  на  основание  чл.35,  ал.2  от  НПК  в  СГП.  С
постановление  от  08.11.2007г.  прокурор  Д.  Симеонова е  приела  по
компетентност ДП, като със същото постановление е спряла наказателното
производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от
03.12.2007г.  наказателното  производство  е  възобновено.  На  11.02.2008г.  в
СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за разследване по ДП.
На същата дата прокурор Симеонова е направила искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
03.02.2008г.,  което  е  уважено.  С  писмо  от  27.05.2008г.  наблюдаващият
прокурор е изискал незабавен доклад за хода на ДП. На 17.06.2008г. ДП е
постъпило  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване.  С  постановление  от
18.06.2008г. /деловодно обработено на 24.06.2008г./ на основание чл.242, ал.2
от НПК прокурор Симеонова е изпратила ДП на разследващия орган с дадени
указания по разследването, които да се изпълнят в срок от 25 дни. С писма от
25.08.2008г.,  02.09.2008г.  наблюдаващият прокурор  е изискал информация
от  01  РПУ  –  СДВР  за  изпълнението  на  оперативно  –  издирвателните
действия, възложени с постановления на водещия разследването дознател от
20.03.2008г. и 14.07.2008г. На 05.11.2008г. разследващият орган е направил
искане  до  СГП  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  На
20.11.2008г. прокурор Симеонова е върнала искането за удължаване на срока
за разследване по ДП, тъй като не е изготвено и изпратено своевременно. На
16.12.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.244,
ал.1,т.3 от НПК. С постановление от 22.12.2008г. наказателното производство
е  спряно  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  На  28.08.2009г.  в  СГП е
заведено  искане  за  възобновяване  на  наказателното  производство.  С
постановление  от  01.09.2009г.  прокурор  Д.  Стефанов е  възобновил
наказателното производство.  На 19.10.2009г.  в СГП е постъпило искане за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  С  писмо  от  23.10.2009г.
прокурор Стефанов е направил искане до АП – София за удължаване на срока
за  разследване  с  4  месеца,  считано  от  01.11.2009г.,  което  е  уважено.  На
13.11.2009г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване.  С
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постановление  от  25.02.2010г.  прокурор  Д.  Стефанов  е  прекратил
наказателното производство на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1
от НПК. Преписи от постановлението са изпратени на лицата по чл.243, ал.3
от НПК и е указана възможността за обжалване на постановлението пред СГС
в 7 дневен срок от получаването му.

Пр.пр. № 7186/2003г. по описа на СГП, ЗМ 5747/2006г. по описа на
СДП. 

ДП  е  образувано  с  постановление  от  13.11.2006г.  на  прокурор  Н.
Бърнева срещу  ИИ  за  престъпление  по  чл.249,  ал.1  от  НК.  С  писмо  от
11.01.2007г. АП – София е удължила срок за разследване по ДП с 2 месеца,
считано от 13.01.2007г. Със заключително постановление от 09.03.2007г. ДП
е изпратено на  СГП с мнение за  спиране.  Същото е  постъпило в  СГП на
29.03.2007г.  С  постановление  от  06.07.2007г.  /повече  от  два  месеца  след
изтичане на едномесечния срок, предвиден в разпоредбата на чл.242, ал.3 от
НПК/ прокурор  Е.  Сакаджийски  е  спрял  наказателното  производство  на
основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. На 20.11.2007г., 04.07.2008г., 04.03.2009г.
е  изискана  информация от  СДВР за  извършените  действия  и  резултата  от
установяване на местонахождението на свидетел  по ДП. С постановление на
прокурор  С. Цанков от  27.10.2009г. ДП е  възобновено.  На 02.12.2009г.  в
СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за разследване по ДП.
На 07.12.2009г.  наблюдаващият  прокурор е  направил искане на  основание
чл.234, ал.3 от НПК до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с 4 месеца, считано от 27.12.2009г., което е уважено. На 10.02.2010г. ДП е
постъпило в СГП с мнение за прекратяване. С постановление от 15.02.2010г.
прокурор С. Цанков е прекратил наказателното производство на основание
чл.243,  ал.1,  т.1,  вр.чл.24,  ал.1,т.4  от  НПК.  Копие  от  постановлението  е
изпратено на пострадалия от престъплението, като е указана възможността за
обжалването му по реда на чл.243, ал.3 и сл. от НПК. 

Пр. пр. № 5056/2003г. по описа на СГП, ДП № 839/2003г. по описа
на СО при СГП. 

На 09.10.2003г. в СГП е постъпило БПП № 4417/2003г. по описа на 04
РПУ – СДВР  водено срещу ИИ за престъпление по чл. 198, ал.1, вр. чл.20 от
НПК. Делото е изпратено по компетентност от СРП на основание чл.28, ал.2
и чл.31 от НПК /отм./ С постановление от 13.10.2003г. /деловодно обработено
на  15.10.2003г./  прокурор  В.  Андреев  е  образувал  предварително
производство  за престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1 от НК и е
възложил  разследването  на  04  ТО –  ССлС.  В  постановлението  са  дадени
указания за изпълнение и срок от 60 дни. На 29.12.2003г. в СГП е постъпило
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искане от водещия разследването за удължаване на срока за разследване с 2
месеца. С писмо от 08.01.2004г.  е удължен срока за разследване с 60 дни,
считано  от  05.01.2004г.  На  23.02.2004г.  в  СГП  е  входирано  искане  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото  с  2  месеца,  считано  от
05.03.2004г., което е уважено. На 30.06.2004г. следственото дело е постъпило
в СГП с мнение за спиране на основание чл. 239, ал.1, т.3 от НПК /отм./ С
постановление  от  12.07.2004г.  прокурор  В.  Андреев  е  върнал  ДП  за
допълнително  разследване  с  дадени  указания.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на
11.10.2004г.  със  заключително постановление  за  спиране на  основание чл.
239, ал.1, т.3 от НПК /отм./ С постановление на наблюдаващия прокурор от
26.10.2004г. наказателното производство е върнато на разследващия орган за
допълнително разследване, като са  дадени указания за изпълнение. С писмо
от 17.03.2005г. прокурор Андреев е изискал незабавното изпращане на делото
в  СГП,  тъй  като  срокът  за  разследване  са  изтекъл.  На  13.04.2005г.  ДП  е
постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  12.05.2005г.
прокурор В. Андреев е върнал наказателното производство за допълнително
разследване с дадени указания. На 20.07.2005г. ДП е постъпило в СГП със
заключително  постановление  за  спиране  на  основание  чл.239,  ал.1,  т.3  от
НПК /отм./  С постановление от 12.09.2005г.  прокурор В.  Андреев е  спрял
наказателното производство на основание чл.239, ал.1, т.3 от НПК /отм./ С
писмо от 24.04.2007г. прокурор  Дангов е изискал информация от ССлС за
наличие  на  основания  за  възобновяване  на  следственото  дело.  С  писмо,
получено  на  15.05.2007г.  СГП е  уведомена,  че  не  са  налице основания  за
възобновяване  на  следственото  дело.  С  постановление  от  30.07.2007г.
прокурор  Дангов  е  възобновил  наказателното  производство  по  делото.  На
15.10.2007г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.244,
ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 08.11.2007г. прокурор Дангов е  спрял
наказателното  производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С
постановление  от  23.11.2007г. наблюдаващият  прокурор  е  възобновил
наказателното  производство и  е  дал  указания  по  разследването.  На
15.01.2008г.  в  СГП  е  постъпила  справка  за  извършените  действия  по
разследването  и  е  направено  предложение  за  изготвяне  на  искане  на
основание чл.234, ал.3 от НПК. На 16.01.2008г. прокурор Дангов е направил
искане до АП – София за удължаване на срока за  разследване по ДП с  2
месеца,  считано  от  26.01.2008г.  АП  –  София  с  писмо  от  22.01.2008г.  е
удължила  срока  за  разследване  с  2  месеца,  считано  от  24.01.2008г.  На
07.04.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за прекратяване на основание
чл.243, ал.1, т.2 от НПК. С резолюция от 30.05.2008г. ДП е разпределено на
мл.  прокурор  К.  Владимиров.  С  писмо от  10.06.2008г. мл. прокурор К.
Владимиров е изпратил ДП в ССлС за продължаване на разследването. На
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същата дата на основание чл.234, ал.3 от НПК е изготвено искане до Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с 6 месеца, считано от
21.03.2008г.  С  писмо  от  18.06.2008г.  АП  –  София  е  уведомила  СГП,  че
направеното  искане  не  отговаря  на  изискванията  на  НПК,  тъй  като  АП –
София  е  удължила  срока  за  разследване  по  ДП  с  2  месеца  и  в  разрез  с
изискванията на чл.234, ал.3, пр.1 от НПК не е поискано ново удължаване на
срока с още 2 месеца от АП – София. Дадено е указание да бъдат изготвени
две искания за удължаване на срока – до АП – София за 2 месеца и отделно
до Главния прокурор  на РБ. На 23.06.2008г. мл. прокурор К. Владимиров е
направил искане до АП – София  за удължаване на срока за разследване по
ДП с 2 месеца, считано от 21.03.2008г. На същата дата е направил искане и до
Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с 4 месеца,
считано  от  21.05.2008г.,  което  също  е  уважено.  На  02.10.2008г.  ДП  е
постъпило в СГП с мнение за прекратяване на основание чл.243, ал.1, т.2 от
НПК. С постановление от 09.10.2008г. мл. прокурор К. Владимиров е спрял
наказателното  производство  на  основани  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  На
05.10.2009г.  ДП  е  разпределено  на  прокурор  Вергов.  С  постановление  от
06.10.2009г.  /  деловодно  обработено  на  08.10.2009г./  прокурор  Цветослав
Вергов  е  възобновил  наказателното  производство  и  е  дал  указания  по
разследването.  На  28.12.2009г.  делото  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за
прекратяване  на  основание  чл.243,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С  постановление  на
прокурор Вергов от 04.01.2010г. /деловодно по обработено на 06.01.2010г./
наказателното  производство  е  прекратено  спрямо лицата  на  основание  чл.
243, ал.1, т.2 от НПК. Указано е преписи от постановлението да се изпратят
на  заинтересованите  лица,  както  и  възможността  за  обжалване  на
постановлението  по  реда  на  чл.243,  ал.3  от  НПК.  С  постановление  от
18.03.2010г. прокурор Вергов е спрял наказателното производство срещу НИ
на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

Пр.пр.  № 1249/1997г.  по описа на СГП, сл.  дело № 266/1997г.  по
описа на СО при СГП. 

С постановление от 29.05.2009г./ деловодно обработено на 01.06.2009г./
зам.  градски  прокурор  Ив.  Трифонова  е  указала  да  се  възстанови  ДП  –
следствено дело № 266/1997г.  по описа на ССлС, пр.пр.  № 1249/1997г.  по
описа на СГП, предвид обстоятелството, че след постъпване на следственото
дело на 08.04.1998г. в СГП с обвинително заключение, в регистрите  липсват
отбелязвания  за  по-нататъшното  движение  по  делото   и  не  може да  бъде
открито ДП. Постановлението и материалите по преписката са изпратени на
„СО” при СГП. На същата дата е направено искане до Главния прокурор на
РБ на основание чл.234, ал. 3 от НПК за удължаване на срока за разследване

95



по следственото дело с 6 месеца, считано от 29.05.2009г. На 28.07.2009г. ДП е
постъпило  в  СГП с  доклад  за  извършените  действия  по  разследването.  С
писмо от 12.08.2009г. наблюдаващият прокурор е изпратил материалите по
делото в „СО” при СГП с дадени указания. На 02.12.2009г. ДП е постъпило в
СГП. На 04.01.2010г. с писмо на зам. градски прокурор Ив. Трифонова ДП е
изпратено в „СО” при СГП с дадени указания. На 20.01.2010г. следственото
дело  е  постъпило  в  СГП.  С  постановление  от  19.02.2010г.  /деловодно
обработено  на  22.02.2010г./  наказателното  производство  е  прекратено  на
основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.2 и т.3 от НПК за престъпление
по чл.219, ал.1 от НК, като е указано след влизане в сила на постановлението,
материалите  по  делото  да  се  изпратят  в  СРП  за  преценка,  с  оглед
престъпление  по  чл.202,  ал.2  от  НК.  По  повод  постъпила  на  11.03.2010г.
жалба  срещу  постановлението  за  прекратяване  на  наказателното
производство,  на  основание  чл.243,  ал.4  от  НПК  материалите  по  ДП  са
изпратени на СГС на 16.03.2010г. С определение от 24.03.2010г. на СГС, НК,
16 състав е  потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното
производство.  С  писмо  от  21.09.2010г.  ДП  е  изпратено  в  СРП  по
компетентност. На 12.10.2010г. в СГП е постъпило искане от наблюдаващия
делото прокурор при СРП за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца. С писмо от 05.10.2010г. искането е уважено и срокът за разследване е
удължен с 4 месеца, считано от 28.09.2010г.   

Пр.пр. № Е 11508/2008г. по описа на СГП, ДП № 164/2008г. по описа
на НСлС.  

С  постановление  от  02.12.2008г.  прокурор  Моника  Малинова е
образувала ДП  срещу виновни лица  за престъпления по чл.321, ал.3, вр.ал.1,
вр.чл.212, ал.5, вр.ал.3, вр. ал.1 от НК и по чл.212, ал.5, вр.ал.3, вр. ал.1 от НК.
С постановлението са дадени указания по разследването и извършването на
същото е възложено на НСлС. На 17.12.2008г. СГП е изпратила на ВКП и АП
–  София  копие  от  следствено  –  календарен  план,  изготвен  от  водещия
разследването.  На  20.01.2009г.  в  СГП  е  постъпила  подробна  справка  за
извършените действия по разследването на ДП. На същата дата е постъпило и
искане за удължаване на срока за разследване с 4 месеца на основание чл.234,
ал.3 от НПК. На 23.01.2009г. прокурор Малинова е направила искане до АП –
София  за  удължаване  на  срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от
01.02.2009г.,  което е уважено. На 04.02.2009г. ДП е докладвано по реда на
чл.226,  ал.1  от  НПК  на  наблюдаващия  прокурор.  С  постановление  от
05.02.2009г.  прокурор  Малинова  е  дала  указания  по  разследването.  С
постановление от 24.04.2009г. наблюдаващият прокурор е присъединил към
ДП материали,  получени с  писмо на  ВКП изх.№ 581/01.04.2009г.  и  е  дал
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указания по разследването.  На 28.04.2009г. в СГП е постъпил доклад по реда
на  чл.226,  ал.1  от  НПК.  На  13.05.2009г.  в  СГП  е  входирано  искане  от
разследващия  орган  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На
19.05.2009г. прокурор Малинова е направила искане на основание чл.234, ал.3
от НПК до АП – София за удължаване на срока за разследване с 4 месеца,
считано от 01.06.2009г. С писмо на ВКП от 30.05.2009г.  е удължен срока за
разследване  с  4  месеца.  На  05.06.2009г.  в  СГП  е  постъпила  справка  от
водещия  разследването  за  извършените  до  момента  действия  по
разследването  на  ДП.  На  07.07.2009г.  в  СГП  е  постъпил  доклад  от
разследващия орган по реда на чл.226, ал.1 от НПК. На 16.07.2009г.  ДП е
постъпило в СГП с мнение за прекратяване. С постановление от 29.07.2009г.
прокурор  Моника  Малинова  е  прекратила  досъдебното  производство  на
основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 и т.3 от НПК. Указано е препис
от  постановлението  да  се  изпрати  на  заинтересованите  лица,  както  и
възможността за обжалване на постановлението по реда на чл.243, ал.3 от
НПК.  Във  връзка  с  постъпила  на  10.08.2009г.  в  СГП  жалба  срещу
постановлението  за  прекратяване,  на  12.08.2009г.  ДП,  ведно  с  жалбата  са
изпратени в СГС, НО. С определение от 21.08.2009г. СГС, НК, 18 състав е
отменил  постановлението  на  СГП  за  прекратяване  на  наказателното
производство и е върнал делото на прокурора за изпълнение на указания по
прилагане  на  закона.  ДП  е  постъпило  в  СГП на  25.09.2009г.  С писмо от
22.10.2009г. прокурор Стоил Тойчев  е изпратил ДП в НСлС за изпълнение на
указанията дадени в определението на СГС в срок от 2 месеца, считано от
25.09.2009г. На 20.11.2009г. прокурор Тойчев е направил искане на основание
чл.243, ал.10, вр.чл.234, ал.3 от НПК за удължаване на срока за разследване с
2  месеца,  считано  от  25.11.2009г.,  което  е  уважено  от  АП  –  София.  На
03.12.2009г. в СГП е постъпил доклад от водещия разследването по реда на
чл.226,  ал.1  от  НПК.  На  21.01.2010г.  ДП е  входирано в  СГП с  мнение за
прекратяване  на  основание чл.  243,  ал.1,  т.1  от  НПК.  С постановление  от
02.03.2010г. наказателното  производство  по  ДП  е  прекратено.  /В
наблюдателното  производство  не  се  намери  постановлението  за
прекратяване/  На  12.04.2010г.  в  СГП  е  входирана  жалба  срещу
постановлението за прекратяване на наказателното производство. С писмо от
15.04.2010г. материалите по ДП, ведно с постъпилата жалба са изпратени на
СГС, НК. С определение от 27.04.2010г. СГС, НО, 15 състав е оставил без
разглеждане  подадената  жалба  и  е  потвърдил  постановлението  за
прекратяване на наказателното производство на СГП от 02.03.2010г.

Пр.пр. № 9395/2006г. по описа на СГП, ДП № 246/2003г. по описа на
СО при СГП.  
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След  извършена  предварителна  проверка  по  преписката,  с
постановление от 15.04.2003г. прокурор  В. Андреев е образувал ДП срещу
ИИ за престъпление по чл.219, ал.4, вр.ал.1 от НК. Разследването е възложено
на ССлС. Срокът за разследване е удължаван на два пъти с по 60 дни. На
01.10.2003г.  водещият  разследването  е  направил  искане  за  удължаване  на
срока  за  разследване  с  три  месеца,  считано  от  15.10.2003г.  Същото  е
постъпило  в  СГП  на  17.10.2003г.  На  23.10.2003г.  прокурор  А.  Костова е
изпратила  искането  на  ССлС  за  удължаване  на  срока  за  разследване  до
Главния прокурор на РБ. Искането е уважено с писмо от 01.12.2003г. С писмо
от  04.02.2004г.  прокурор  Костова  е  изискала  незабавното  изпращане  на
материалите  по  делото,  тъй  като  са  изтекли  сроковете  за  разследване.  На
25.05.2004г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.239,
ал.1,  т.3  от  НПК  /отм./  С  постановление  на  прокурор  В.  Андреев  от
07.07.2004г. ДП е върнато за допълнително разследване. На 20.10.2004г. ДП е
постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  22.11.2004г.
прокурор  А.  Костова  е  върнала  следственото  дело  за  допълнително
разследване с дадени указания. На 28.01.2005г. ДП е входирано в СГП, като
същото е изпратено със заключително постановление с изразено мнение за
спиране.  С  постановление  от  07.02.2005г.  прокурор  А.  Костова  е  върнала
следственото  дело  за  допълнително  разследване  с  дадени  указания.  На
18.04.2005г.  в  СГП  е  постъпило  искане  от  водещия  разследването  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  С  писмо  от  28.04.2005г.
прокурор  В.  Андреев  е  удължил  срока  за  разследване  с  60  дни.  На
15.02.2006г. следственото дело  е получено в СГП с мнение за спиране. С
постановление от 17.02.2006г. прокурор Костова отново е върнала делото за
допълнително разследване в ССлС, което да се извърши в срок от 60 дни. На
26.04.2006г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране. С постановление от
същата дата прокурор А. Костова е върнала делото в ССлС за доразследване.
На 05.07.2006г. следственото дело е постъпило в СГП с мнение за спиране на
наказателното  производство.  С  постановление  на  прокурор  А.  Костова  от
10.07.2006г. наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1,
т.2 от НПК. С постановление на АП – София от 26.10.2006г. е потвърдено
постановлението  на  СГП  за  спиране  на  наказателното  производство.  Със
същото  постановление  е  разпоредено  на  СГП да  възобнови  наказателното
производство и да даде указания за хода на разследването. С постановление
от  23.11.2006г.  прокурор  М.  Георгиев е  възобновил  наказателното
производство и е дал указания по разследването, които да се изпълнят в срок
от 2 месеца. На 15.01.2007г. в СГП е постъпило предложение  за удължаване
на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от  23.01.2007г.  На
16.01.2007г.  прокурор  М.  Георгиев  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  е
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направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП
с 4 месеца, което е уважено. На 21.05.2007г. в СГП е постъпило предложение
от водещия разследването за изготвяне на искане по реда на чл.234, ал.3 от
НПК, за удължаване на срока за разследване по дело с 6 месеца, считано от
23.05.2007г. На 30.05.2007г. мл. прокурор Д. Маринов е направил искане до
Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с 9
месеца,  което  е  уважено.  С  писмо  от  17.10.2007г.  прокурор  Маринов  е
изискал справка, в която да е отразено, какви действия по разследването са
извършени по ДП, както и за тези, които предстоят да бъдат извършени. На
01.11.2007г.  в  СГП е постъпил доклад за  хода на разследването  по ДП. С
писма  от  20.02.2008г. и  13.03.2008г. прокурор  Маринов  е  изискал
незабавното  изпращане  на  ДП,  поради  изтичане  на  срока  за  разследване.
Следственото дело е постъпило в СГП на 03.04.2008г. /около два месеца, след
като  е  изтекъл  удължения  срок  за  разследване/ със  заключително
постановление за спиране на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С писмо от
07.05.2008г.  в  СГП  са  постъпили  изискани  от  ССлС  документи  по
следственото дело. С постановление от 08.05.2008г. мл. прокурор Д. Маринов
е спрял  наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК.
На  16.06.2008г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  за  възобновяване  на
наказателното производство. С постановление от 09.07.2008г. мл. прокурор Д.
Маринов е възобновил наказателното производство. На 16.09.2008г. в СГП е
входирано предложение за изготвяне на искане на основание чл.234, ал.3 от
НПК до АП – София. На 19.09.2008г. мл. прокурор Д. Маринов е направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с 4 месеца,
считано от 10.09.2008г. Искането е уважено от АП – София. На 09.01.2009г. в
СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за разследване  с 3
месеца.  На  13.01.2009г.  мл.  прокурор   Д.  Маринов  е  направил  искане  на
основание чл.234, ал.3 от НПК до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване по ДП с 3 месеца, считано от 09.01.2009г. С писмо от
26.01.2009г.  на  ВКП  е  удължен  срока  за  разследване  с  3  месеца.  На
10.04.2009г.  в  СГП  е  входирано  предложение  за  изготвяне  на  искане  до
Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На
14.04.2009г. прокурор С. Цанков е направил искане до Главния прокурор на
РБ за удължаване на срока за разследване с 6 месеца, считано от 11.04.2009г.,
което  е  уважено.  На  07.10.2009г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  за
изготвяне на искане по реда на чл.234, ал.3 от НПК до Главния прокурор на
РБ за продължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца. На 15.10.2009г.
прокурор  С.  Цанков  е  направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за
удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 12.10.2009г.
С писмо от 11.12.2009г. ВКП е уведомила СГП, с копие до АП – София, че
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съгласно императивната разпоредба на чл.24, ал.1, т.2 от НПК, във връзка със
Закона за амнистията, в сила от 22.04.2009г. наказателното производство за
престъпление по чл.219, ал.1 от НК не може да продължи.  Необходимо е да
се  изготви  нов  проект  на  писмо за  удължаване  на  срока  за  разследване  с
квалификация  на  деянието  по  чл.219,  ал.3,  пр.чл.282,  ал.1  от  НК  или  др.
деяния, за които има данни по делото и които не се обхващат от Закона за
амнистията, за да продължи производството. На 05.02.2010г. материалите по
ДП се постъпили в СГП със заключително постановление за прекратяване. С
постановление от 11.02.2010г. прокурор С. Цанков е прекратил досъдебното
производство на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от
НПК.

Пр.пр. № 7079/2004г. по описа на СГП, ДП №242/2005г. по описа на
СО при СГП. 

След  извършена  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
26.10.2005г.  прокурор  Калина  Серафимова е  образувала  предварително
производство срещу ИИ за престъпление по чл. 219, ал.3, вр.ал.1 от НК. В
постановлението са дадени указания по разследването. Срокът за разследване
е удължаван от наблюдаващия прокурор с писмо от 09.12.2005г. с 2 месеца,
считано от 26.12.2005г. и с писмо от 07.04.2006г. с четири месеца, считано от
26.02.2006г. На 19.04.2006г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на
основание чл.239,  ал.1,  т.2  от НПК /отм./  С постановление от 27.04.2006г.
прокурор  А.  Илиев е  дал  указания  и  е  върнал  делото  за  допълнително
разследване, което са се проведе в срок от 2 месеца. На 27.07. 2006г.  ДП е
постъпило в СГП със заключително постановление за спиране на основание
чл.25,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  08.08.2006г.  прокурор  А.  Илиев  е
спрял наказателното производство на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. С
писма от  17.11.2006г.,   02.10.2007г.,  17.01.2008г.,  27.06.2008г.,  15.09.2008г.
прокурор  А.  Илиев  е  изискал  незабавно  да  бъде  уведомена  СГП  за
извършените  действия  по  установяване  на  обстоятелства,  които  да  дават
основание  за  възобновяване  на  ДП.  На  08.10.2008г.  в  СГП  е  постъпил
отговор, с който наблюдаващия прокурор е уведомен, че следственото дело се
намира  на  съхранение  в  СГП  и  за  да  бъдат  проведени  необходимите
издирвателни  мероприятия  е  необходимо  материалите  по  делото  да  се
изпратят  в  ССлС  01  ТО.  С  писмо  от  17.10.2008г.  материалите  по  ДП  са
изпратени  в  ССлС  01ТО.  На  30.01.2009г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за
възобновяване на ДП. С постановление от 04.02.2009г. прокурор Л. Мирчев е
възобновил ДП. На 24.03.2009г. в СГП е входирано предложение за изготвяне
на  искане  по  реда  на  чл.234,  ал.3  от  НПК,  за  удължаване  на  срока  за
разследване. На 30.03.2009г. прокурор Л. Мирчев е направил искане до АП –
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София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
04.04.2009г.  Искането е  уважено от АП – София. На 15.07.2009г.  в СГП е
постъпило предложение от водещия разследването за изготвяне на искане на
основание  чл.234,  ал.3  от  НПК за  удължаване  на  срока  за  разследване  по
делото. На 21.07.2009г. прокурор Л. Мирчев е направил искане до Главния
прокурор на РБ  за удължаване на срока за разследване по делото с 4 месеца,
считано от 04.08.2009г. С писмо от 18.08.2009г. ВКП е уважила направеното
искане.  На  02.12.2009г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  съд.  На
27.11.2009г.  в  СГП  е  заведена  жалба,  с  която  се  иска  да  бъде  отменена
наложена  МН  „Парична  гаранция”.  На  03.12.2009г.  жалбата,  ведно  с
материалите по ДП са изпратени на СГС, НО. С определение от 04.12.2009г.
СГС, НК, 28 състав е оставил жалбата без уважение. ДП е постъпило в СГП
на 07.12.2009г.  С  постановление  от  17.03.2010г. прокурор  Ив.  Аврамов е
прекратил  наказателното  производство  на  основание  чл.243,  ал.1,  т.1,  вр.
чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е преписи от постановлението  да се изпратят
на посочените в него лица, както и възможността за обжалване пред СГС в 7-
дневен срок от получаването му.

Пр.пр. № 300/2007г. по описа на СГП, сл. дело № 704/2003г. по описа
на СО при СГП. 

След  извършена  проверка  по  пр.пр.  3408/1999г.  по  описа  на  СГП,  с
постановление  от  19.11.2003г.  прокурор  К.  Серафимова е  образувала
предварително  производство  срещу  ИИ  за  престъпление  по  чл.283а,  т.2,
вр.чл.283  от  НК.  В  постановлението  са  дадени  указания  за  изпълнение  и
разследването  е  възложено  на  ССлС.  На  29.11.2004г. следствено  дело  е
постъпило в СГП със заключително постановление за спиране на основание
чл.239 от НПК /отм./ С постановление от 08.12.2004г. прокурор А. Костова е
върнала следственото дело за допълнително разследване , тъй като по него не
е било извършено нито едно процесуално – следствено действие и не са били
изпълнени дадените указания. На 11.03.2005г. делото е постъпило в СГП с
мнение  за  спиране  на  основание  чл.239,  ал.1,  т.2  от  НПК  /отм./  С
постановление  от  17.03.2005г.  прокурор  А.  Костова  е  върнала  делото  за
допълнително  разследване.  На  30.05.2005г.  делото  е  постъпило  в  СГП  с
мнение  за  спиране.  С  постановление  от  02.06.2005г.  прокурор  А.  Костова
отново е върнала следственото дело за допълнително разследване. Същото е
постъпило в СГП на 27.06.2005г.  отново с  изразено мнение за спиране на
основание  чл.239,  ал.1  от  НПК  /отм./  С  постановление  от  16.08.2005г.
прокурор  К.  Серафимова е  върнала  следственото  дело  в  ССлС  за
допълнително разследване, което да се извърши в срок от 2 месеца. С писмо
от  07.04.2006г. СГП  е  изискала  незабавното  изпращане  на  делото.  На

101



23.06.2006г. ДП  е  постъпило  в  СГП  със  заключително  постановление  за
спиране  на  наказателното  производство.  С  постановление  от  13.07.2006г.
наказателното  производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.
На  09.01.2007г.  прокурор  А.  Попколев е  възобновил  наказателното
производство. В постановлението са дадени и указания и срок от 30 дни за
изпълнението  им.  На  15.03.2007г.  прокурор  Ив.  Аврамов е  изискал
незабавното изпращане на ДП в СГП, предвид обстоятелството, че е изтекъл
срокът за разследване. С писмо от  19.11.2007г. прокурор Аврамов отново е
изискал  изпращането  на  ДП  в  СГП.  На  03.12.2007г.  /десет  месеца  след
изтичане на законоустановения срок за разследване/ делото е постъпило в
СГП. С постановление от 02.01.2008г. наказателното производство е спряно
на  основание  чл.244,  ал.1,  т.2,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  В постановлението  е
посочено, че не са изпълнени указания, които са дадени с постановление от
08.01.2007г. На 03.02.2008г. прокурор Аврамов е възобновил наказателното
производство.  С писмо от  26.02.2009г.  наблюдаващият прокурор е изискал
ДП да бъде изпратено незабавно в СГП, тъй като са изтекли сроковете за
разследване по делото.  На 02.02.2010г. прокурор Аврамов отново е изискал
да се изпрати ДП в СГП, както и водещият разследването - следовател
Юл. Хрисчева в заключително постановление да даде обяснение, защо е
допуснала разследването по делото да излезе извън сроковете по чл. 234,
ал.1  –  ал.3  от  НПК.  На  05.02.2010г. /  две  години  след  изтичане  на
установения в разпоредбата на чл.234, ал.1 от НПК срок за разследване/ ДП
е  постъпило  в  СГП  със  заключително  постановление  за  прекратяване.  С
постановление  от  22.02.2010г.  прокурор  Ив.  Аврамов  е  прекрати
наказателното производство на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.3
от НПК.

Пр.пр. № 3239/2009г. по описа на СГП, ДП № 46/2009г. по описа на
НСлС. 

С постановление на СРП от  24.03.2009г. на основание чл. 35, ал.2 от
НПК преписката е изпратена в СГП. Същата е получена в СГП на 24.03.2009г.
С  постановление  от  09.04.2009г.  /деловодно  обработено  на  13.04.2009г./
прокурор  К. Софиянски е образувал ДП срещу ИИ за престъпление по чл.
242, ал.1, б. „б” от НК. В постановлението са дадени указания за изпълнение.
На 24.06.2009г. в СГП е постъпило предложение от водещия разследването за
удължаване  на  срока  за  разследване.  На  30.06.2009г.  наблюдаващият
прокурор на основание чл.234, ал.3 от НПК е направил искане до АП – София
за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
09.06.2009г. С писмо от 17.09.2009г. прокурор Митко Димитров е уведомил
разследващия  орган,  че  е  налице промяна  на  наблюдаващия прокурор.  На
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26.10.2009г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване.  С
постановление от  05.02.2010г.  / повече от два месеца, след като е изтекъл
едномесечния  срок,  предвиден  в  разпоредбата  на  чл.242,  ал.3  от  НПК/
прокурор  Митко  Димитров  е  прекратил  наказателното  производство  на
основание  чл.243,  ал.1,  т.1  от  НПК.  В  постановлението  е  посочена
възможността за неговото обжалване в 7 - дневен срок пред СГС, НК.

Пр.пр. № РА -193/2000г. по описа на СГП, ДП № 338/2002г. по описа
на СО – СГП. ДП е  образувано  с  постановление  на  СРП от  22.11.2001г.
срещу ИИ за престъпление по чл.282, ал.1 от НК. С писмо получено в СГП на
24.06.2003г. СРП е изпратила делото на основание чл.28, ал.2 от НПК /отм./
Прокурорската  преписка  е  преразпределена  на  прокурор  Серафимова на
03.11.2005г.  С  постановление  от  04.11.2005г.  прокурор  К.  Серафимова  е
върнала делото в ССлС за допълнително разследване с дадени указания. С
постановление  от  31.01.2006г.  и  28.04.2006г.  ДП  е  връщано  в  ССлС  за
допълнително разследване. На 27.07.2006г. в СГП е получено предложение от
водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  с  4  месеца,  считано  от
28.06.2006г. На същата дата прокурор В. Кирилов е направил искане до АП –
София по реда на чл.234, ал.3 от НПК за удължаване на срока за разследване
по ДП, което е уважено. С писмо от 01.06.2007г. прокурор Кирилов е изискал
незабавното  изпращане  на  ДП   в  СГП,  тъй  като  срокът  за  разследване  е
изтекъл. На 13.06.2007г. / осем месеца след изтичане на удължения от АП –
София срок за разследване/ ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на
основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. С постановление от 20.06.2007г. прокурор
Пл. Георгиев е преквалифицирал извършеното деяние по чл. 220, ал.1 от НК
и е изпратил материалите по ДП в СРП, по компетентност. С постановление
на СРП на основание чл. 35, ал.2 от НПК материалите по ДП са изпратени
отново в СГП. Същите са получени в СГП на 09.08.2007г. С постановление от
18.09.2007г. прокурор Пл. Георгиев е преквалифицирал извършеното деяние
по  чл.219,  ал.3,  вр.ал.1  от  НК  и  е  спрял  наказателното  производство  на
основание  чл.  244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  на  наблюдаващия
прокурор  от  19.09.2007г.   наказателното  производство  е  възобновено  и  са
дадени указания по разследването. С писмо от 12.12.2007г. от АП – София е
разрешено  удължаване  на  срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от
19.11.2007г.  На  27.03.2008г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  със  заключително
постановление за спиране на наказателното производство. С постановление
от  11.04.2008г. на  прокурор  Пл.  Георгиев  наказателното  производство е
спряно на  основание  чл.  244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от
14.04.2008г.  прокурор  Пл.  Георгиев  е  възобновил  наказателното
производство. На 15.07.2008г. прокурор Георгиев е направил искане до АП –
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София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
14.06.2008г.,  което  е  уважено.  Във  връзка  с  направени  искания  от
наблюдаващия  прокурор  по  реда  на  чл.234,  ал.3  от  НПК,  срокът  за
разследване по ДП е удължен и от Главния прокурор на РБ два пъти с по 4
месеца,  считано  от  14.10.2008г.  и  от  14.02.2009г.  На  07.07.2009г.  ДП  е
постъпило в СГП. С постановление от 30.07.2009г. прокурор Пл. Георгиев е
спрял наказателното производство на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК.
С  постановление  от  07.08.2009г. наказателното  производство  е
възобновено  от  прокурор  Пл.  Георгиев.  По  направено  искане  от
наблюдаващия прокурор до АП – София по реда на  чл.234,  ал.3 от  НПК,
срокът за разследване по ДП е удължен с 4 месеца, считано от 07.10.2009г. На
10.02.2010г.  ДП  е  постъпило  в  СГП.  С  постановление  от  09.03.2010г.
прокурор  Ана  Малиганова е  прекратила  наказателното  производство  на
основание чл. 243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е препис от
постановлението  да  се  изпрати  на  заинтересованите  лица,  както  и
възможността за обжалване на постановлението в 7 дневен срок пред СГС.

Пр.пр. № РА 475/1999г. по описа на СГП, сл. дело № 374/2000г. по
описа на СО при СГП. 

ДП е образувано срещу ИИ за престъпления по чл. 202 от НК и по чл.
282, ал.2, вр.ал.1 от НК. Същото е изпратено от СРП по компетентност в СГП
и е получено в прокуратурата на 17.06.2003г. С постановление от 12.07.2004г.
/деловодно  обработено  на  11.08.2004г./  прокурор  К.  Ангелов е  иззел
ръководство  и  надзора  върху  наказателното  производство   и  е  върнал
следственото дело за доразследване, в хода на което да се изпълнят дадените
в постановлението указания. ДП е постъпило в СГП на 28.10.2004г. с мнение
за прекратяване. Неколкократно ДП е връщано от наблюдаващия прокурор за
допълнително  разследване.  На  16.11.2006г. ДП  е  постъпило  в  СГП  със
заключително постановление за  спиране на наказателното производство.  С
постановление  от  10.05.2007г./  около  пет  месеца,  след  като   е  изтекъл
предвидения  в  разпоредбата  на  чл.242,  ал.3  от  НПК  едномесечен  срок/
прокурор К. Ангелов е спрял наказателното производство на основание чл.
244,  ал.1,  т.1,  2,  3  от  НПК. С  писмо  от  15.12.2007г.  прокурор  Тафров  е
изискал  да  се  изготвят  всички  необходими  справки  относно  евентуалното
местонахождение на  лицата,  срещу които се води производството,  като за
това се уведоми СГП. На 21.01.2008г. в СГП е получен отговор, че лицата не
се  намират  в  затворите  и  арестите  на  страната.  С  писмо  от  25.09.2008г.
прокурор Тафров е  изискал  отново същата  информация.  На  03.11.2008г.  в
СГП е получен отговор, че от изисканите справки  е установено, че лицата са
на  територията  на  страната  и  не  се  намират  в  затворите  и  арестите.  С
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постановление от 19.02.2009г. прокурор Тафров е възобновил наказателното
производство  и  отново  е  указал  да  се  изискат  актуални  справки  за
местонахождението  на  лицата.  На  14.04.2009г.  в  СГП  е  постъпило
предложение от водещия разследването за удължаване на срока по реда на
чл.234, ал.3 от НПК. На 24.04.2009г. прокурор Тафров е направил искане до
АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано
от 16.04.2009г. Искането е уважено от АП – София с писмо от 18.05.2009г. На
27.07.2009г. прокурор Тафров е направил искане  до Главния прокурор на РБ
за удължаване на срока за разследване по ДП с още 4 месеца,  считано от
16.08.2009г.,  което  е  уважено.  На  29.12.2009г. ДП  е  постъпило  в  СГП  с
мнение  за  прекратяване  на  основание  чл.243,  ал.1,  т.1  и  т.2  от  НПК.  С
постановление на прокурор Тафров от 15.10.2010г. /деловодно обработено на
20.01.2010г./ наказателното производство е прекратено на основание чл.243,
ал.1,  т.1  от  НПК.  Указано  е  препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на
посочените в него лица, както и възможността за обжалване пред СГС в 7-
дневен срок от получаването му.

Пр. пр. 9306/2009г. по описа на СГП, сл. дело № 52/2003г. по описа
на ССлС. 

ДП е водено срещу ИИ за престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр.чл.209,
ал.1 от НК. На 15.12.2006г.  в  СГП е постъпило постановление на СРП, с
което на основание чл.35, ал.2 от НПК материалите по ДП са изпратени по
подсъдност в СГП, с оглед данни за извършено престъпление по чл.255 от
НК.  С постановление  от  24.01.2007г.  прокурор  Н. Бърнева е  отказала  да
приеме  по  компетентност  следственото  дело,  поради  липса  на  данни  за
престъпление по чл.255-257 от НК и е върнала ДП на СРП. С постановление
на  СРП,  входирано  в  СГП  на  18.08.2009г.  наказателното  производство  е
прекратено  и материалите по делото са изпратени в СГП по компетентност,
с оглед събрани доказателства за извършено престъпление по чл.255 от НК.
С  писмо  от  15.09.2009г.  материалите  по  делото  са  върнати  в  СРП.  С
постановление на АП – София от 15.12.2009г. е разпоредено ръководството и
надзора  по  следственото  дело  да  се  осъществява  от  СГП,  с  оглед
доказателства по чл.255 от НК. Материалите по преписката,  изпратени от
АП – София са постъпили в СГП на 17.12.2009г. На 29.12.2009г. в СГП са
постъпили  и  материали  по  ДП,  изпратени  от  СРП  по  компетентност.  С
постановление  на  прокурор  В.  Димитрова  от  05.02.2010г. наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.3
от НПК. 
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Пр.пр. № 4754/1987г. по описа на СГП, сл.дело № 228-9А/1989г. по
описа на СИО – ССлС. / сл. дело № 276/1988г. на Отдел „Следствен” при
СГУ на МВР/. 

СГП  с  постановление  от  30.11.1988г.  е  образувала  предварително
производство срещу ИИ за престъпление по чл.202, ал.2, вр.ал.1 от НК. С
постановление  от  24.04.1990г.  наказателното  производство  е  спряно  на
основание чл.239 от НПК /отм./ На 09.12.2009г. в СГП е постъпило спряното
ДП, изпратено от СИО – ССлС, предвид обстоятелството, че предвидената в
чл.80,  ал.1,  т.2  от  НК  давност  за  наказателно  преследване  е  изтекла.  С
постановление  от  21.01.2010г.  прокурор  Д.  Кайнакчиева   е  възобновила
спряното  ДП   и  е  прекратила  наказателното  производство  на  основание
чл.243, ал.1, т.1 и ал.3 от НПК, вр.чл.24, ал.1, т.3 и т.4 от НПК. Указано е
препис от постановлението да се изпрати на посочените в него лица, както и
възможността за обжалване на постановлението пред СГС – НК в 7- дневен
срок от получаването на преписа.

Пр. пр. № 9246/2008г. по описа на СГП.  
С  постановление  от  05.01.2009г.  е  образувано  ДП  срещу  ИИ за

престъпление по чл.248А, ал.3, вр.ал.2 от НК. Дадени са подробни указания
до  разследващия  орган.  Разследването  е  проведено  в  рамките  на
законоустановения  срок,  който  е  продължаван  на  няколко  пъти  по
установения в НПК ред. Спазени са разпоредбите на чл.219 ал.1 от НПК и
чл.226,  ал.1  от  НПК.  Исканията  за  продължаване  на  срока  са  правени
своевременно и  са  мотивирани.  ДП е  постъпило в  СГП на 07.07.2010г.  и
11.08.2010г.  е  внесен  обвинителен  акт  в  СГС.  В  описната  книга  за
следствията на І сектор се установи, че не са отразени всички продължавания
на срока за разследване, както и датата на получаване на производството в
прокуратурата. От направената справка в УИС се установи, че в същата е
отразено цялостното движение по производството. 

Досъдебни производства, образувани срещу Известен извършител,
които към момента на проверката са на производство.

Пр.пр. № 7196/2009г. по описа на СГП, ДП № 15142/2009г. по описа
на 06 РУ – СДВР.  

С  постановление  от  21.07.2009г.  /деловодно  обработено  на
29.07.2009г./  прокурор  Николай  Русинов е  образувал  ДП  срещу  ИИ  за
престъпление  по  чл.  249,  ал.1,  вр.чл.26  от  НК.  В  постановлението  не  са
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дадени  указания  за  изпълнение.  Определен  е  срок  за  извършване  на
разследването от 60 дни. На 15.09.2009г. в СГП е постъпило предложение от
водещия  разследването  за  удължаване  на  срок  за  разследване  по  реда  на
чл.234, ал.3 от НПК. На 23.09.2009г. прокурор Русинов е направил искане до
АП – София за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от
29.09.2009г.,  което  е  уважено.  На  26.01.2010г.  в  СГП  е  постъпило
предложение за удължаване на срока за разследване по реда на чл.234, ал.3
от НПК. На 08.02.2010г.  прокурор Русинов е направил искане до Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване  с 4 месеца, считано от
30.01.2010г.  Искането  е  уважено  от  ВКП.  Срокът  за  извършване  на
разследването е продължен с 4 месеца.  На 20.05.2010 в СГП е входирано
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване с
още 2 месеца. На 26.05.2010г. прокурор Русинов е направил искане по реда
на чл.234, ал.3 от НПК до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за
разследване  по  ДП  с  още  2  месеца,  считано  от  31.05.2010г.  Искането  е
уважено с писмо на ВКП от 04.06.2010г. На 28.07.2010г. в СГП е постъпило
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване с
още 1 месец, считано от 31.07.2010г. На 06.08.2010г. прокурор М. Малинова
е направила искане на основание чл.234, ал.3 от НПК до административния
ръководител на АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 3
месеца, което е уважено.

Пр.пр. № 7217/2009г. по описа на СГП, ДП № 262/2010г. по описа на
ГД „ДП” – МВР. 

След  извършена  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
24.06.2010г.  /деловодно  обработено  на  25.06.2010г./  прокурор  Николай
Русинов е образувал наказателно производство срещу длъжностни лица за
престъпление по чл.255, ал.1 от НК. В постановлението са дадени подробни
указания  за  изпълнение.  На  10.08.2010г.  в  СГП  е  постъпило  искане  от
разследващия орган за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца.
На  13.08.2010г.  прокурор  Кр.  Георгиев  е  направил  искане  до  зам.
административния  ръководител  на  СГП  за  удължаване  на  срока  за
разследване с още 4 месеца, считано от 03.08.2010г., което е уважено.

Пр.пр. № 7992/2009г. по описа на СГП, ДП №4063/2008г. по описа
на 03 РПУ – СДВР. 

С постановление на прокурор Д.  Дочев при СРП от 17.06.2010г.,  на
основание  чл.35,  ал.2  от  НПК  материалите  по  ДП  са  изпратени  по
компетентност в СГП, с оглед събрани доказателства за осъществен състав
по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.29, ал.1, б. „а” и б. „б”, вр.чл. 20, ал.2, вр.ал.1 от НК.
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С постановление от 25.06.2010г. прокурор Антоанета Близнакова е приела
по  подсъдност  ДП  и  е  дала  указания  по  разследването.  На  същата  дата
прокурор Близнакова е направила искане до АП – София за удължаване на
срока за разследване на основание чл.234, ал.3 от НПК с 4 месеца, считано от
11.06.2010г., което е уважено. С писмо от 09.09.2010г. прокурор Близнакова е
изискала от 03 РУ – СДВР да бъде изпратена справка за това, кои указания са
изпълнени и какъв е резултата от същите. На 07.10.2010г. в СГП е постъпила
поисканата  справка.  На  18.10.2010г.  прокурор  Близнакова  е  направила
искане  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с още 4 месеца, считано от 11.10.2010г.

Пр.пр. № 6283/2009г. по описа на СГП, ДП ЗМ № 1991/2003г.  по
описа на 09 РУ – СДВР.  

На 30.10.2009г. в СГП са постъпили материали по ДП, изпратени по
компетентност, с оглед престъпление по чл. 152, ал.4, т.1, вр.ал.1 от НК. С
постановление от 17.11.2009г. прокурор Близнакова е приела по подсъдност
в СГП досъдебното производство  и е дала указания по разследването. На
същата дата прокурор Близнакова е направила искане до Главния прокурор
на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с 5 месеца, считано от
27.09.2009г.,  тъй  като  делото  е  изпратено  от  СРП  с  изтекъл  срок  за
разследване. Искането е уважено от АП – София с писмо от 15.12.2009г. На
02.02.2010г. прокурор Близнакова е изискала от разследващия орган справка
за изпълнението на дадените указания. На 05.02.2010г. в СГП е постъпила
поисканата  справка.  На  09.02.2009г.  прокурор  Близнакова   е  направила
искане  на  основание  чл.  234,  ал.3  от  НПК  за  удължаване  на  срока  за
разследване  с  4  месеца,  считано  от  27.02.2010г.  С  писмо  от  06.04.2010г.
искането е уважено. На 29.04.2010г. с наблюдаващия прокурор по реда на чл.
219, ал.1 от НПК е съгласувано постановление за привличане на обвиняем.
На 03.05.2010г. в СГП е постъпило предложение от водещия разследването
за удължаване на срока за разследване. На 04.05.2010г. прокурор Първолета
Никова е направила искане на основание чл.234, ал.3 от НПК за удължаване
на  срока  за  разследване  с  още  2  месеца,  считано  27.05.2010г.,  което  е
уважено.  На  04.08.2010г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  съд.  С
постановление от 03.09.2010г. на основание чл. 229, ал.3 от НПК  прокурор
Близнакова  е отхвърлила като неоснователни направените от обвиняемия и
защитника  му  искания  при  предявяване  на  разследването  по  ДП.  С
постановление  от  03.09.2010г.  /деловодно  обработено  на  08.09.2010г./
прокурор  Близнакова  на  основание  чл.  242,  ал.2  от  НПК  е  указала  на
водещия разследването да отстрани допуснатите в хода на ДП съществени
нарушения  на  процесуалните  правила.  На  08.09.2010г.  наблюдаващият
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прокурор  е  направил  искане  до  АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с още 3 месеца, считано от 27.07.2010г., което е уважено с
писмо на АП – София от 15.09.2010г.

Пр.пр. № 5125/ 2009г. по описа на СГП, ДП № 81/2010г. по описа на
ГД „ДП”. 

След  извършена  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
28.01.2010г.  /деловодно  обработено  на  01.02.2010г./  прокурор  Боряна
Бецова е образувала ДП срещу ИИ за престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1,
т.2 от НК. В постановлението са дадени подробни указания за изпълнение.
На 19.03.2010г. в СГП е постъпило предложение от разследващия орган за
удължаване на срока за разследване по ДП. На 26.03.2010г. прокурор Бецова
е направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП  с  4  месеца,  считано  от  28.03.2010г.  Искането  е  уважено  с  писмо  от
09.04.2010г.  на  АП –  София.  На  21.05.2010г.  прокурор  Бецова  с  писмо е
изискала  изготвянето  на  справка  за  хода  на  разследването.  С  писмо  от
11.06.2010г.  отново  е  изискано  от  ГД  БОП  да  се  изготви  справка  по
прокурорската  преписка.  На  27.07.2010г.  прокурор  Бецова  е  направила
искане до административния ръководител на АП – София за удължаване на
срока за разследване по ДП с още 4 месеца, считано от 28.07.2010г., което е
уважено.      

Пр. пр. № 9376/2009г. по описа на СГП, ДП ЗМ № 2359/2009г. по
описа на 07 РУ – СДВР. 

ДП  е  получено  в  СГП  на  21.08.2009г.  Същото  е  изпратено  по
компетентност от СРП на основание чл.35,  ал.1 от НПК, с  оглед събрани
доказателства за извършено престъпление по чл. 199, ал.1, т.4, вр. чл. 198,
ал.1 от НК, вр.чл.29,  б.  „а” и „б” от НК. С постановление от 09.09.2009г.
прокурор  Първолета Никова е приела по подсъдност ДП. На същата дата
наблюдаващият прокурор е направил искане до АП – София за удължаване
на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 18.08.2009г. Искането е
уважено от АП – София с писмо от 15.09.2009г. Срокът за разследване  е
удължен с 2 месеца. На 09.10.2009г. в СГП е постъпило искане от водещия
разследването за удължаване на срока за разследване по ДП.  На 15.10.2009г.
прокурор Никова на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила искане до
Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с още
2 месеца,  считано  от 18.10.2009г.  С писмо от  23.10.2009г.  АП – София е
удължила срока за разследване с още 2 месеца. На 16.02.2010г. /два месеца
след изтичане на удължения срок за разследване/  ДП е постъпило в СГП с
мнение  за  спиране.  С  постановление  от  25.02.2010г. прокурор  Никова  е
спряла  ДП на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от
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26.02.2010г. ДП е възобновено.  В постановлението е указано по делото да
се докладва за извършените ПСД в 30 дневен срок. На 20.04.2010г. прокурор
Никова на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила искане до АП – София
за удължаване на срока за разследване с 1 месеца, считано от 25.04.2010г.,
което  е  уважено.  На  21.05.2010г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  от
разследващия орган за удължаване на срока за разследване с още 1 месец,
поради необходимостта двама от свидетелите по делото да бъдат разпитани
по реда на чл.223 от НПК. На 08.06.2010г. на основание чл.234, ал.3 от НПК
е направено искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с 2 месеца, считано от 25.05.2010г. Искането за удължаване на срока за
разследване е върнато от АП – София, тъй като срокът за разследване до 6
месеца  следва  да  бъде  удължен  от  градския  прокурор  на  СГП,  съгласно
разпоредбата на чл.234, ал.3, изр.2 от НПК. С писмо от 28.06.2010г. на зам.
градския прокурор на СГП  е удължен срока за разследване по ДП, считано
от  25.05.2010г.  На  24.08.2010г.  в  СГП  е  входирано  предложение  за
удължаване на срока за разследване по делото, предвид обстоятелството, че
един от свидетелите не е разпитан по реда на чл.223 от НПК. На 27.08.2010г.
прокурор  Цветан  Вергов е  направил  искане  до  административния
ръководител  на  АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за  разследване  с  3
месеца, считано от 25.08.2010г. Искането е уважено с писмо от 03.09.2010г.,
като  срокът  за  разследване  по  делото  е  удължен с  4  месеца.  С  писмо от
24.09.2010г. прокурор Никова  е указала да бъдат взети незабавни мерки за
приключване на разследването по ДП.

Пр.пр. 13418/2009г. по описа на СГП, ДП ЗМ № 287/2009г. по описа
на ГД „ДП”.  

С  постановление  от  17.11.2009г.  /деловодно  обработено  на
20.11.2009г./  прокурор  Първолета Никова е  образувала ДП срещу НИ за
престъпление  по  чл.321,  ал.1  и  ал.2  от  НК.  На  22.01.2010г.  в  СГП  е
постъпило  искане  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На
22.01.2010г. прокурор Никова на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца,  считано от 25.01.2010г.,  което е уважено. С писмо от 23.03.2010г.
наблюдаващият  прокурор е  указал в срок до 01.05.2010г.  да се  докладват
извършените ПСД по делото. На 30.07.2010г. прокурор Никова е направила
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца,  считано от 25.05.2010г.  На същата дата е изпратила писмо до ГД
„ДП”, с което е изискала справка за извършените до момента действия по
разследването. Направено искане е уважено от АП – София. На 24.09.2010г.
наблюдаващият  прокурор е  направил искане на  основание чл.234,  ал.3  от
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НПК за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
25.09.2010г.  На  същата  дата  прокурор  Никова  е  изпратила  писмо  до  ГД
„ДП”, с което е изискала изготвяне на писмена справка относно извършените
действия  по  разследването  по  ДП,  както  и  посочване  на  предстоящите
такива.  С  писмо  на  АП  –  София  искането  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП е уважено.

Пр.пр. № 13839/2009г. по описа на СГП, ДП ЗМ № 4429/2009г. по
описа на 01 РУ – СДВР. 

С  постановление  от  06.11.2009г.  прокурор  Чавдар  Ангелов е
образувал ДП срещу ИИ за престъпление по чл. 142, ал.2, т.2, вр.чл.20, ал.2
от  НК.  На  същата  дата  по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  е  съгласувано
постановление  за  привличане  на  обвиняем.  На  06.01.2010г.  прокурор  Ч.
Ангелов на основание чл.234, ал.3 от НПК е направил искане до АП – София
за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано
06.01.2010г. С писмо на АП – София от 14.01.2010г. искането е уважено. На
03.05.2010г. в СГП е постъпило искане от разследващия орган за удължаване
на  срока  за  разследване  по  ДП.  На  17.05.2010г.  прокурор  Ч.  Ангелов  е
направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  ДП  с  още 4  месеца,  считано  от  06.05.2010г.  С  писмо от
11.06.2010г.  АП  –  София  е  уважила  направено  искане  на  СГП.  На
26.08.2010г.  в  СГП  е  входирано  искане  от  водещия  разследването  за
удължаване на срока с още 4 месеца. Посочено е, че удължаването на срока
за разследване е необходимо, поради това, че назначената в НИКК – МВР на
30.04.2010г. ДНК експертиза не е изготвена. На 30.08.2010г. прокурор Бисер
Кирилов е  направил искане до апелативния прокурор на АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  4  месеца,  считано  от
06.09.2010г.  С  писмо от  14.09.2010г.  е  удължен срока  за  разследване  с  2
месеца.  На  19.10.2010г.  наблюдаващият  прокурор  с  писмо  е  изискал
изпращането в СГП на подробна справка по хода на разследването на ДП.

Пр.пр. № 9107/2009г. по описа на СГП, ДП № 121/2009г. по описа на
НСлС.  

С  постановление  от  26.08.2009г.  /деловодно  обработено  на
31.08.2009г./  прокурор  Чавдар  Ангелов е  образувал  ДП  срещу  ИИ  за
престъпление  по  чл.321,  ал.1,  2,  вр.чл.159а,  ал.2,  т.6,  вр.ал.1  от  НК.  В
постановлението не са дадени указания по разследването. На 07.12.2009г. ДП
е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1,  т.3 от
НПК.  На  10.12.2009г.  е  изпратена  молба  за  правна  помощ  до  Кралство
Белгия. Също така е изпратена и молба за правна помощ до Холандия. С
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постановление  от  10.03.2010г.  наказателното  производство  е  спряно  на
основание  чл.244,  ал.1,т.3  от  НПК.  С  постановление  от  07.09.2010г.
наказателното  производство  е  възобновено.  На  07.09.2010г.  прокурор
Ангелов е направил искане до АП – София на основание чл.234, ал.3 от НПК
за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  4  месеца,  считано
02.09.2010г. С писмо на апелативния прокурор на АП – София искането е
уважено.

Пр.пр. № 6544/2009г. по описа на СГП, ДП № 1881/2009г. по описа
на 01 РУ – СДВР. 

ДП е образувано на 26.05.2009г. срещу ИИ за престъпление по чл. 129,
ал.2  от  НК.  Същото  е  наблюдавано  от  СРП.  С  постановление  на  СРП,
заведено в СГП на 05.06.2009г. на основание чл.35, ал.2 от НПК  материалите
по делото са изпратени по компетентност, с оглед извършено престъпление
по чл. 124, ал.1, пр.2 от НК.  Към наблюдателната преписка не се намери
постановление,  с  което делото да е  прието по подсъдност от СГП. На
същата дата, по реда на чл. 219, ал.1 от НПК с прокурор  К. Софиянски е
съгласувано  постановление  за  привличане  на  обвиняем.  На  21.07.2009г.  в
СГП е постъпило искане от разследващия орган за удължаване на срока за
разследване по ДП по реда на чл.234, ал.3 от НПК. На 23.07.2009г. прокурор
Йорданов е  направил  искане  до  АП –  София за  удължаване  на  срока за
разследване по делото с 4 месеца, считано от 25.07.2009г., което е уважено.
Срокът  за  разследване  е  удължен  с  2  месеца.  На  23.09.2009г.  в  СГП  е
постъпило  искане  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.
Уточнено е, че удължаването на срока е необходимо, тъй като не е изготвено
заключението  на  назначена  допълнителна  СМЕ.  На  28.09.2009г.  прокурор
Емилия Станинска  на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила искане
на АП – София  за  удължаване на  срока  за  разследване  с  още 2  месеца,
считано  от  26.09.2009г.,  което  е  уважено  от  АП  –  София.  С  писмо  от
16.10.2009г. прокурор Станинска е изискала от водещия разследването да се
изготви  справка  за  извършените  до момента  действия  по разследването  и
календарен  план  за  предстоящите  такива,  с  оглед  приключване  на
разследването  в  рамките  на  удължения срок.  На 11.11.2009г.   по  реда  на
чл.219,  ал.1  от  НПК  е  съгласувано  постановление  за  привличане  на
обвиняем. На 19.11.2009г. прокурор Д. Димитров е изпратил писмо, с което
е указал да се вземат мерки за приключване на разследването в удължения
срок.  На  17.12.2009г. ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С
постановление  от  05.01.2010г.  прокурор  Д.  Димитров  е  спрял  ДП  на
основание чл.244, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е посочен номер на
бюлетин,  с  който  лицето  е  обявено  за  ОДИ.  На  26.06.2010г.  в  СГП  е
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постъпило  искане  за  възобновяване  на  наказателното  производство.  С
постановление  от  26.06.2010г.  прокурор  Пл.  Димитров  е  възобновил
наказателното  производство  по  ДП.  На  04.08.2010г.  в  СГП  е  постъпило
искане  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На  10.08.2010г.
прокурор Б. Балев на основание чл.234, ал.3 от НПК е направил искане до
административния  ръководител  на  СГП  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 28.08.2010г. Искането е уважено с
писмо от 16.08.2010г.

Пр.пр. №9550/2010г. по описа на СГП, ЗМ 413/2010г по описа на
СДВР. 

ДП е започнато по реда на чл.212, ал.2 от НПК  на 02.08.2010г., срещу
НИ за престъпление по чл.115 от НК. В хода на разследването е установен
извършителя на инкриминираното деяние. С постановление на прокурор К.
Александрова е взета 72 часова мярка за процесуална принуда „Задържане
под стража”. Привлечено е лице в качеството на обвиняем с постановление,
което  е  докладвано  по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК.  Взета  е  мярка  за
неотклонение  „Задържане  под  стража”  от  СГС.  Направено  е  искане  за
удължаване на срока за разследване без дата, но след 08.10.2010г. /6 дни след
изтичане на двумесечния срок/. С писмо от 14.10.2010г. е удължен срока за
разследване с 4 месеца, считано от 02.10.2010г. 

Пр. пр. № 6895/2006г. по описа на СГП, ДП № 3241/2006г. по описа
на 06 РУ – СДВР. 

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  16.09.2006г.,
срещу ИИ за престъпление по чл.115, вр.чл.18, ал.1 от НК. На 17.09.2006г. по
реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  с  прокурор  Е.  Русинова е  съгласувано
постановление за привличане на обвиняем. С постановление от 05.10.2006г.
прокурор Момчев е дал указания по разследването на ДП. На 02.11.2006г. в
СГП е постъпило предложение от водещия разследването за удължаване на
срока за разследване по ДП.  На 06.11.2006г. прокурор Момчев на основание
чл.234, ал.3 от НПК е направил искане до АП – София за удължаване на
срока  за  разследване  по  ДП с  2  месеца,  считано  от  16.11.2006г.,  което  е
уважено. На 28.11.2006г. по реда на чл.219, ал.1 от НПК с прокурор Момчев
е  съгласувано  постановление  за  привличане  на  обвиняем.  Делото  е
докладвано  и  по  реда  на  чл.226,  ал.1  от  НПК.  С  постановление  от
09.01.2007г.  /деловодно  обработено  на  16.01.2007г.  /  прокурор  Момчев  е
прекратил  наказателното  производство  на  основание  чл.  243,  ал.1,  т.2  от
НПК. Във връзка с постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване
на наказателното производство, на 27.08.2008г. материалите по ДП , ведно с
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жалбата са изпратени на СГС, НО. С определение от 28.08.2008г. на СГС,
НК,  10  състав  е  отменено  постановлението  на  СГП  за  прекратяване  на
наказателното  производство  и  ДП  е  върнато  в  СГП  за  провеждане  на
допълнително разследване. Материалите са постъпили в СГП на 16.09.2008г.
С постановление от 09.10.2008г. прокурор М. Момчев е спрял наказателното
производство на основание чл.  244, ал.1,  т.3 от НПК. С постановление от
10.10.2008г. прокурор М. Момчев е възобновил наказателното производство
и е дал указания по разследването. На 08.12.2008г. в СГП е постъпило искане
от водещия разследването за удължаване на срока за разследване по ДП. На
11.12.2008г. прокурор Момчев на основание чл.234, ал.3 от НПК е направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с 4 месеца,
считано  от  10.12.2008г.  Искането  е  уважено  от  АП  –  София  с  писмо  от
18.12.2008г. На 16.06.2009г. / два месеца след изтичане на удължения от АП
–  София  срок  за  разследване/ ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за
прекратяване. С постановление на прокурор Момчев от  14.08.2009г.  /  не е
спазена разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК/ - деловодно обработено на
17.08.2009г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243,
ал.1,  т.1  от  НПК.  На  20.08.2009г.  в  СГП  е  входирана  жалба  срещу
постановлението за прекратяване на наказателното производство. С писмо от
25.08.2009г. материалите по ДП, ведно с постъпилата жалба са изпратени в
СГС.  С  определение  от  15.09.2009г.  на  СГС,  НК,  3  състав   е  отменено
постановлението на СГП, с което е прекратено наказателното производство.
По  повод  подадена  жалба  срещу определението  на  СГС,  НК,  3  състав,  с
определение от  26.01.2010г.  на САС,  НК,  2 състав  същата е  оставена без
разглеждане, тъй като е просрочена. Материалите по ДП са постъпили в СГП
на  29.01.2010г.  С  резолюция  от  25.04.2010г. делото  е  разпределено  на
прокурор  А.  Кузманова. С  постановление  от  18.05.2010г.  прокурор
Кузманова е спряла наказателното производство на основание чл.244, ал.1,
т.2 от НПК. С постановление от 19.05.2010г. наказателното производство е
възобновено. В постановлението са дадени указания и делото е изпратено на
06  РПУ  –  СДВР  за  изпълнение.  На  20.07.2010г.  в  СГП  е  входирано
предложение от водещия разследването за удължаване на срока по ДП на
основание  чл.234,  ал.3  от  НПК.  На  26.07.2010г.  прокурор  Кузманова  е
направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с 6
месеца,  считано  от  19.05.2010г.,  което  е  върнато  по  компетентност  на
основание  чл.  234,  ал.1,  изр.1,  вр.чл.245,  ал.3  от  НПК.  На  13.09.2010г.
прокурор Кузманова на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила искане до
АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  6  месеца,
считано от 19.05.2010г. С писмо от 27.09.2010г. искането е уважено.
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Пр.пр. № 9650/2010г. по описа на СГП, ЗМ 2639/2010г. по описа на
06 РУП – СДВР. 

На 06.08.2010г. в СГП е получено постановление на СРП, с което на
основание чл. 35, ал.2 от НПК  материалите по ДП са изпратени в СГП по
компетентност, с оглед доказателства за престъпление по чл.199, ал.1, т.4 от
НК. С постановление от същата дата прокурор  К. Александрова е приела
материалите по ДП съобразно правилата за родовоопределена подсъдност.
На 07.08.2010г. е извършен доклад по реда на чл.219, ал.1 от НПК. С писмо
от 28.09.2010г.  прокурор  Кр.  Георгиев е  указал,  че  при необходимост от
удължаване на срока за разследване следва да бъде направено мотивирано
искане в най –кратък срок. На 07.10.2010г. в СГП е постъпило предложение
за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На  14.10.2010г.  прокурор  Кр.
Георгиев  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  е  направил  искане  до  зам.
административния  ръководител  на  СГП  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  ДП  с  2  месеца,  считано  от  06.10.2010г.  С  писмо  от
21.10.2010г. искането е уважено.

Пр.пр. № 9602/2010г. по описа на СГП, ДП ЗМ 2761/2010г. по описа
на 01 РПУ – СДВР. 

ДП е  образувано и водено срещу ИИ за престъпление по чл.198, ал.1
от  НК.  Наблюдението  върху  същото  се  е  осъществявало  от  СРП.  С
постановление на СРП на основание чл.35, ал.2 от НПК в СГП са изпратени
материалите  по  ДП,  с  оглед  събрани  доказателства  за  престъпление  по
чл.199,  ал.1,  т.4  от  НК.  Същите  са  постъпили  в  СГП  на  05.08.2010г.  С
постановление  от  същата  дата  прокурор  К.  Александрова е  приела
съобразно правилата на чл.35, ал.2 от НПК материалите по ДП. На същата
дата  по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  е  съгласувано  постановление  за
привличане на обвиняем. На 20.09.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за
предаване  на  съд.   С  писмо  от  05.10.2010г.  прокурор  Кр.  Георгиев е
изпратил материалите на водещия разследването с указание за връщане на
инкриминирани вещи, за което да бъде съставен документ по надлежния ред,
след което ДП да се изпрати в СГП в най –кратък срок. 

Пр.пр. № 9361/2010г. по описа на СГП, ЗМ 397/2010г по описа на
СДВР. 

ДП е започнато на 25.07.2010г.  на основание чл.212, ал.2 от НПК с
първото действие по разследването - оглед на местопроизшествие, срещу ИИ
за престъпление по чл.115, ал.1 от НК. На основание чл.212, ал.3 от НПК
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СГП е уведомена за започването на ДП на същата дата. Постановлението за
привличане  на  обвиняемото  лице  от  25.07.2010г.  е  докладвано  на
наблюдаващ прокурор Румяна Арнаудова по реда на чл.219, ал.1 от НК.  По
искане на СГП след взета мярка за  процесуална принуда „Задържане под
стража” за срок от 72 часа, СГС е постановил МН „Задържане под стража”,
изменена от САС в „Парична гаранция” в размер на 1000лв. По повод искане
от наблюдаващия прокурор, направено на 15.09.2010г. до административния
ръководител на СГП,  с  писмо от 21.09.2010г.  подписано от зам.  градския
прокурор е удължен срока за разследване с 4 месеца, считано от 25.09.2010г. 

Пр.пр. № 2168/2010г. по описа на СГП, ЗМ № 97/2010г. по описа на
СДВР. 

След възложена от СГП и извършена от СДВР проверка по преписката,
с постановление от 09.02.2010г. прокурор Д. Кайнакчиева е образувала ДП
срещу НИ за престъпление по чл.  242,  ал.2 от НК. В постановлението са
дадени подробни указания за изпълнение. На 24.03.2010г. в СГП е постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,
считано от 09.04.2010г. На 26.03.2010г. прокурор Кайнакчиева е направила
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца, считано от 09.04.2010г. С писмо на АП – София от 09.04.2010г.  е
удължен срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 09.04.2010г. На
17.08.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл.
244, ал.1, т.2 от НПК. На 15.10.2010г. наблюдаващият прокурор е изготвил
мотивирано предложение до административния ръководител на АП - София
за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  2  месеца,  считано  от
14.09.2010г.  На  същата  дата  прокурор  Кайнакчиева  с  писмо е  изпратила
материалите  по  ДП  на  водещия  разследването  за  изпълнение  изцяло  на
указанията дадени в постановлението за образуване на ДП. С писмо на АП -
София от 28.09.2010г. срокът за разследване по ДП е удължен  с 2 месеца.

Пр.пр. № 15679/2009г. по описа на СГП, ЗМ №2274/2010г. по описа
на 06 РПУ – СДВР. 

С  постановление  на  СРП,  входирано  в  СГП  на  16.12.2009г.  на
основание чл. 35, ал.2 от НПК са изпратени по компетентност материалите
по  преписката. След  извършване  на  допълнителна  проверка, възложена  с
постановление  на  прокурор  А.  Костова от  19.01.2010г.,  преписката  е
постъпила в СГП на 02.03.2010г. С постановление от 01.04.2010г. /деловодно
обработено на 07.04.2010г./ прокурор А. Костова е възложила извършване на
допълнителна проверка в срок от 30 дни, като е дала указания за изпълнение.
На  31.05.2010г.  преписката  е  входирана  в  СГП.  С  постановление  от
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01.06.2010г. /деловодно обработено на 08.06.2010г./ прокурор А. Костова е
образувала  ДП  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  342,  ал.1  от  НК.  На
09.08.2010г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца. На 12.08.2010г. прокурор К. Александрова е
направила искане до административния ръководител на СГП за удължаване
на срока за разследване по ДП. С писмо от 16.08.2010г. искането е уважено.
Срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от 08.08.2010г.

Пр. пр. № 4976/2009г. по описа на СГП, ДП ЗМ 267/2009г. по описа
на СДВР.  

ДП е  започнато  на  12.05.2009г.  на  основание чл.  212,  ал.2  от  НПК,
срещу  ИИ  за  престъпление  по  чл.  354а,  ал.1  от  НК.  На  13.05.2009г.  с
прокурор  В.  Михайлов по  реда  на  чл.  219,  ал.1  от  НПК са  съгласувани
постановления  за  привличане  на  обвиняем.  На  07.07.2009г.  в  СГП  е
входирано искане за удължаване на срока за разследване по ДП на основание
чл.234,  ал.3  от  НПК.  На  10.07.2009г.  прокурор  Д.  Димитров е  направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване. С писмо от
22.07.2009г.  АП  –  София  е  уважила  искането  и  е  удължила  срока  за
разследване по ДП с 2 месеца, считано от 13.07.2009г. На 16.12.2009г. /три
месеца,  след като удължения срок за разследване по делото е изтекъл/ ДП е
постъпило в СГП с мнение за спиране на наказателното производство. ДП е
разпределено на прокурор Д. Стефанов на 18.02.2010г. С постановление от
19.02.2010г. / деловодно обработено на 23.02.2010г./  прокурор Стефанов е
спрял  наказателното  производство  на  основание  чл.  244  от  НПК.  С
постановление  от  21.09.2010г.  /деловодно  обработено  на  23.09.2010г./
наказателното производство е възобновено. На 04.10.2010г. на основание чл.
234, ал.3 от НПК прокурор Д. Стефанов е направил искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
23.09.2010г.  С  писмо  от  12.10.2010г.  искането  е  уважено.  Срокът  за
разследване е удължен с 2 месеца, считано от 21.09.2010г.

Пр.пр. № 12080/2009г. по описа на СГП, ДП № 12/2010г. по описа на
НСлС. 

На 05.10.2009г. в СГП е входирано писмо от ВКП, с което е изпратено
копие  на  писмо  от  посолството  на  РБългария  в  Бразилия,  относно
задържането  на  българска  гражданка  на  летището  в  Перу  за  трафик  на
наркотици. В писмото е указано да се извърши проверка по случая, както и
преценка  за  образуване  на  паралелно  наказателно  производство.  След
извършване на възложена от прокурор Русинова проверка по преписката, с
постановление от 03.02.2010г. е образувано ДП срещу ИИ за престъпление
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по чл.354а, ал.1 от НК. На 06.04.2010г. в СГП е постъпило предложение за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
02.04.2010г. На 14.04.2010г. прокурор Русинова на основание чл.234, ал.3 от
НПК  е  направила  искане  до  АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за
разследване с 4 месеца, което е уважено. На 20.08.2010г. в СГП е постъпило
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване
по ДП. На 30.08.2010г.  прокурор  Н. Русинов е  направил искане до АП –
София за удължаване на срока за разследване  по ДП с 4 месеца, считано от
03.08.2010г. С писмо от 29.09.2010г. искането е уважено.

Пр. пр. № 10236/2010г. по описа на СГП, ДП № 2737/2010г. по описа
на 05 РПУ – СДВР. 

ДП  е  започнато  на  10.09.2010г.  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК,
срещу ИИ за престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК. На 11.09.2010г. по
реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  с  прокурор  Н.  Русинов е  съгласувано
постановление  за  привличане  на  обвиняем.  С  протоколно определение  от
14.09.2010г.  на  СГС,  НО,  22  състав  спрямо  обвиняемия  е  взета  МН
„Задържане  под  стража”.  Определението  на  СГС,  НО  е  потвърдено  с
определение на САС, НО от 23.09.2010г. На 29.09.2010г. прокурор Нейкова е
изпратила материалите по ДП в 05 РУП – СДВР. 

Пр.пр. № 10188/2010г. по описа на СГП, ДП ЗМ № 2818/2010г. по
описа на 09 РУП – СДВР. 

ДП  е  започнато  на  08.09.2010г.  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК,
срещу ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК. На 09.09.2010г. по реда на
чл.219,  ал.1  от  НПК  е  съгласувано  постановление  за  привличане  на
обвиняем. С протоколно определение от 12.09.2010г. на СГС, НО, 1 състав
спрямо обвиняемия е взета МН „Задържане под стража”. Определението на
СГС,  НО  е  потвърдено  с  определение  на  САС,  НО  от  21.09.2010г.  На
07.10.2010г.  ДП  е  изпратено  в  09  РУП  –  СДВР  за  продължаване  на
разследването.  На  18.10.2010г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  от
разследващия орган за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца,
считано от 08.11.2010г. На 19.10.2010г. прокурор Стойкова на основание чл.
234, ал.3 от НПК е направила искане до административния ръководител на
СГП за удължаване на срока за разследване по делото с 4 месеца, считано от
08.11.2010г. Искането е уважено с писмо от 22.10.2010г.

Пр. пр. № 6766/2010г. по описа на СГП, ДП № 1564/2010г. по описа
на 02 РУ – СДВР. 
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ДП е започнато  на  23.05.2010г.  на  основание чл.  212,  ал.2  от  НПК,
срещу НИ за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК. В хода на разследването е
установен извършителя на инкриминираното деяние.  На 04.06.2010г. по реда
на  чл.  219,  ал.1  от  НПК  е  докладвано  постановление  за  привличане  на
обвиняем. На 13.07.2010г. в СГП е постъпило предложение за удължаване на
срока за разследване по ДП.  Изготвено е на основание чл. 234, ал.3 от НПК
искане от прокурор  Ем. Пашалиева до зам. административен ръководител
на СГП за удължаване на срока за разследване по ДП  с 4 месеца, считано от
23.07.2010г. Искането е уважено с писмо от 26.07.2010г.

Пр. пр. № 10549/2010г. по описа на СГП, ДП ЗМ № 3074/2010г. по
описа на 09 РУП – СДВР. 

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  29.09.2010г.
срещу ИИ за престъпления по чл. 354а, ал.1, пр.2, алт.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от
НПК.  На  30.09.2010г.  по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  е  съгласувано
постановление за привличане на обвиняем с прокурор Албена Костова.

Пр.пр. № 11491/2009г. по описа на СГП, ДП ЗМ № 3450/2009г. по
описа на 01 РУП – СДВР. 

На 05.09.2009г. на основание чл. 356, ал.2 от НПК СГП е уведомена, че
на 03.09.2009г. е започнато БПП срещу ИИ за престъпления по чл. 354а, ал.1,
пр.2, алт.2 от НК и чл. 354а, ал.3 от НК. На 10.09.2009г. БПП е постъпило в
СГП с мнение разследването да продължи по общия ред. С постановление от
същата дата прокурор Д. Стефанов е  разпоредил разследването по делото да
се  проведе  по  общия  ред.  В  постановлението   са  дадени  указания  по
разследването. На 26.10.2009г. в СГП е постъпило искане за удължаване на
срока за разследване.  На 30.10.2009г.  прокурор Д. Стефанов на основание
чл.234, ал.3 от НПК е направил искане до АП – София за удължаване на
срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 03.11.2009г. С писмо от
10.11.2009г.  АП  –  София  е  удължила  срока  за  разследване  с  3  месеца,
считано от 11.11.2009г. На 22.04.2010г. /  разследването е просрочено с два
месеца/  ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране.  С постановление от
23.04.2010г.  /деловодно  обработено  на  27.04.2010г./  прокурор  Стефанов  е
спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С
постановление  от  01.09.2010г.  прокурор  Стефанов  е  възобновил
наказателното  производство.  На  13.09.2010г.  наблюдаващият  прокурор  е
направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с 4 месеца, считано от 02.09.2010г., което е уважено.
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Пр.пр. № 13766/2009г. по описа на СГП, ЗМ 249/2009г. по описа на
ГД „ДП”. 

ДП е започнато  на  основание  чл.  212,  ал.2  от  НПК на 02.11.2009г.,
срещу ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.2, вр.ал.1, пр.1 от НК. По реда на
чл.219, ал.1 от НПК с прокурор  Ч. Ангелов е съгласувано постановление за
привличане на обвиняем. На 23.12.2009г. в СГП е постъпило предложение от
водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП на
основание  чл.234,  ал.3  от  НПК.  На  28.12.2009г.  прокурор  Русинова  е
направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с 4 месеца, считано от 02.01.2020г., което е уважено. На 06.04.2010г. в
СГП е заведено предложение от разследващия орган за изготвяне на искане
до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП. На
09.04.2010г.  прокурор  В.  Иванов е  изискал  делото  за  послужване.  На
28.04.2010г.  в  СГП е  постъпило предложение  за  удължаване на  срока за
разследване по ДП. На същата дата прокурор Е. Русинова е направила искане
до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с 4 месеца,
считано от 02.05.2010г. На същата дата ДП е изпратено в СГС във връзка с
постъпила  молба  на  основание  чл.65  от  НПК.  На  15.05.2010г.  ДП  е
постъпило в СГП. С постановление от 18.05.2010г. /деловодно обработено на
20.05.2010г./  прокурор  Е.  Русинова  е  дала  подробни  указания  по
разследването.  С писмо от 26.05.2010г.  АП – София е удължила срока за
разследване  по  ДП  с  4  месеца.  На  27.08.2010г.  в  СГП  е  постъпило
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване
по ДП с още 4 месеца. На 02.09.2010г. прокурор  Иван Гешев е направил
искане  до АП – София за  удължаване  на  срока за  разследване  по ДП на
основание чл.234, ал.3 от НПК с още 4 месеца, считано от 03.09.2010г., което
е уважено. 

Пр.пр. 5030/2010г. по описа на СГП, ДП № 5388/2010г. по описа на
СДВР. 

С  постановление  от  05.05.2010г.  /деловодно  обработено  на
11.05.2010г./ прокурор  В. Андреев е възложил извършване на проверка по
преписката в срок от 30 дни. На 15.06.2010г. преписка е постъпила в СГП. С
постановление  от  23.07.2010г.  /деловодно  обработено  на  26.07.2010г./
прокурор В. Андреев е образувал ДП срещу ИИ  за  престъпление по чл. 323,
ал.1 от НК. В постановлението не са дадени указания до разследващия орган.
На 13.09.2010г. в СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за
разследване.  Направено  е  искане  от  прокурор  Е.Русинова до  адм.
ръководител  на  СГП за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4
месеца, считано от 27.09.2010г., което е уважено. 
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Пр.пр. № 9514/2010г. по описа на СГП, ЗМ № 411/2010г. по описа на
СДВР. 

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  30.07.2010г.,
срещу ИИ  за престъпление по чл. 354а, ал.1, пр.4 от НК. На 31.07.2010г. по
реда на чл.219, ал.1 от НПК са съгласувани постановления за привличане на
обвиняем. С постановление от същата дата прокурор Илиева е взела спрямо
обвиняемите мярка за процесуална принуда „Задържане под стража” за срок
от 72 часа. С протоколно определение от 04.08.2010г. на СГС НК, 9 състав
спрямо обвиняемите е взета МН „Парична гаранция”. На 24.09.2010г. в СГП
е постъпило предложение от водещия разследването за удължаване на срока
за разследване по ДП. Направено е искане от прокурор Д. Стефанов до адм.
ръководител на СГП за удължаване на срока за разследване по ДП с още 4
месеца, считано от 30.09.2010г., което е уважено.

Пр.пр. № 5823/2010г. по описа на СГП, ДП 11119/2010г. по описа на
РТП- ПР- СДВР. 

С  постановление  на  СРП,  входирано  в  СГП  на  06.08.2010г.  на
основание чл.35, ал.2 от НПК  е изпратено наказателно производство водено
срещу ИИ за престъпление по чл. 343, ал.1, б.”б”, вр.чл.342, ал.1, пр.3 от НК,
с оглед данни за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.”в”, вр. чл.342,
ал.1, пр.3 от НК. С постановление от 03.09.2010г. / деловодно обработено на
07.09.2010г./  прокурор  Р.  Слабакова е  приела  по  подсъдност  ДП.  На
15.09.2010г.  в  СГП  е  постъпило  искане  от  водещия  разследването  за
удължаване на срока за разследване по делото. На 20.09.2010г. прокурор Р.
Слабакова е направила искане до АП – София за удължаване на срока за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 03.09.2010г., което е уважено.

Пр.пр.  № 10233/2008г.  по  описа  на  СГП,  сл.  дело  №78/2008г.  по
описа на ССлС. 

С постановление на СРП, заведено в СГП на 09.01.2009г. на основание
чл. 35, ал.2 от НПК са изпратени по компетентност отделени материали от
ДП, с оглед данни за престъпление по чл. 330, ал.2 от НК. С постановление
от 26.01.2009г. /деловодно обработено на 05.02.2009г./ прокурор А. Костова
е приела по компетентност  наблюдението и ръководството по ДП. Срокът за
разследване по ДП е бил удължен от СГП с 4 месеца, считано от 18.11.2008г.
Във  връзка  с  постъпила  в  СГП  на  17.02.2009г.  молба  от  защитник  на
обвиняемия  за  изменение  на  взетата  спрямо  него  МН  „Задържане  под
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стража”, с писмо от 20.02.2009г. прокурор А. Костова е изискала от ССлС
незабавното  изпращане ДП.  Делото  е  постъпило в СГП на 27.02.2009г.  С
писмо от 04.03.2009г. молбата, ведно с материалите по ДП са изпратени на
СРС НК. С протоколно определение от 10.03.2009г.  СРС НО, 99 състав е
оставил без уважение молбата за изменение на МН „Задържане под стража”.
С  протоколно  определение  от  20.03.2009г.  СГС  НК  е  изменил  МН
„Задържане под стража” в „Парична гаранция”.  ДП е получено в СГП на
30.03.2009г. С  писмо  от  28.04.2009г. ДП  е  изпратено  в  ССлС  за
продължаване  на  разследването.  На  29.05.2009г. прокурор  А.  Костова  е
направила  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване по делото с 6 месеца, считано от 18.03.2009г. На 30.05.2009г. ДП
е постъпило в СГП, изпратено на разпореждане. С писмо от 12.06.2008г. на
ВКП  искането  за  удължаване  на  срока  за  разследване  е  уважено.  С
постановление  от  06.08.2009г. /деловодно  обработено  на  13.08.2009г./
прокурор Емил Галипонов е дал указания по разследването. На 16.10.2009г.
в СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за разследване по
ДП. На 23.10.2009г. прокурор Емил Галипонов на основание чл.234, ал.3 от
НПК е направил искане до ВКП за удължаване на срока за разследване по
ДП с 2 месеца, считано от 18.09.2009г., което е уважено. На 10.12.2009г. ДП
е постъпило в СГП с доклад, на разпореждане. На 21.12.2009г. прокурор Р.
Слабакова на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила искане до ВКП за
удължаване  на  срок  за  разследване  по  ДП  с  още  3  месеца,  считано  от
18.11.2009г.  На  същата  дата  ДП  е  изпратено  на  разследващия  орган  за
приключване на разследването. Искането е върнато от АП – София, с оглед
прецизното му изготвяне. На 12.01.2009г. прокурор Слабакова е направила
ново искане за  удължаване на  срока  за  разследване,  което е  уважено.  На
12.01.2010г. по реда на чл.219, ал.1 от НПК е съгласувано постановление за
привличане на обвиняем. На 22.02.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за
спиране.  С  постановление  от  17.03.2010г.  /деловодно  обработено  на
19.03.2010г./ прокурор Р. Слабакова е спряла наказателното производство на
основание  чл.  244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от  10.06.2010г.
/деловодно обработено на 21.06.2010г./ прокурор Р. Слабакова е възобновила
наказателното  производство.  На  14.07.2010г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с
доклад. На 13.08.2010г. прокурор Р. Слабакова е направила искане до адм.
ръководител на АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 6
месеца, считано от 10.06.2010г. С постановление от 10.08.2010г. /деловодно
обработено  на  13.08.2010г./  прокурор  Слабакова  в  шест  пункта  е  дала
указания по разследването. С писмо от 20.08.2010г. АП – София е уважила
искането за удължаване на срока за разследване по ДП.
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Пр.пр. № 7428/2010г. по описа на СГП, ЗМ 340/2010г. по описа на
СДВР. 

ДП  е  започнато  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  на  25.06.2010г.,
срещу  ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.1, пр.3 от НК. По реда на чл.219,
ал.1 от НПК е съгласувано постановление за привличане на обвиняем. На
16.08.2010г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по ДП.  На 20.08.2010г.  прокурор  Пл. Панайотов е  направил
искане за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
24.08.2010г.,  което  е  уважено  с  писмо  на  зам.  градски  прокурор  от
25.08.2010г. 

Пр. пр. 9360 /2010г. по описа на СГП, ЗМ 15175/2010г. на 05 РУ „П”
– СДВР. 

СГП е уведомена със съобщение, че на 24.07.2010г. за започнато ДП
срещу  турски  гражданин  за  престъпление  по  чл.304,  ал.1  от  НК.
Постановлението за привличане на обвиняем е съгласувано с наблюдаващия
прокурор Румяна Арнаудова по реда на чл.219, ал.1 от НПК на същата дата.
С постановление от 10.08.2010г. наблюдаващият прокурор е дал указания по
разследването.  На  17.09.2010г.  е  поискано  от  адм.  ръководител  на  СГП
удължаване на срока за разследване поради фактическа и правна сложност
/от  искането  се  разбира,  че  към  този  момент  е  назначена  и  изготвена
експертиза, която да установи, каква е левовата равностойност на 2 банкноти
по 5 евро. Направено е искане, чрез МВнР за снабдяване със свидетелство за
съдимост на обвиняемото лице, както и че същото се намира в Германия по
посочен от него постоянен адрес./ С писмо от 24.09.2010г. на зам. градски
прокурор  Р.  Василев,  наблюдаващият  прокурор  е  уведомен  за   това,  че
срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от 25.09.2010г. 

Пр.пр. № 15822/2009г. по описа на СГП, сл. дело № 190/2009г. по
описа на СО – СГП. 

ДП е  образувано с  постановление от 22.12.2009г.  на  М.  Велинова –
следовател  в СО – СГП на основание чл.212,  ал.2 от  НПК,  срещу НИ за
престъпление  по  чл.301,  ал.1  от  НК.  На  05.01.2010г.  в  СГП  е  постъпил
писмен  доклад  по  следственото  дело  от  водещия  разследването.  С
постановление  от  19.01.2010г.  /деловодно  обработено  на  20.01.2010г./
прокурор  К. Димитров е дал указания по разследването. На 03.02.2010г. в
СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за разследване с 2
месеца, считано от 21.02.2010г. На 04.02.2010г. в СГП е входиран  план за
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разследване, изготвен от разследващия орган. На 09.02.2010г. от прокурор К.
Димитров на основание чл. 234, ал.3 от НПК е направено искане до АП –
София за удължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано от
21.02.2010г.,  което  е  уважено.  На  07.04.2010г.  в  СГП  е  постъпило
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване.
На  19.05.2010г. прокурор К. Димитров на основание чл.234, ал.3 от НПК е
направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с още 2 месеца, считано от 22.04.2010г. С писмо от 27.05.2010г. АП -
София е удължила срока за разследване по ДП с 2 месеца. На 22.06.2010г. в
СГП е постъпило предложение за  удължаване на срока за  разследване  по
делото. На 24.06.2010г. зам. градски прокурор Р. Василев на основание чл.
234, ал.3 от НПК е направил искане до АП – София за удължаване на срока
за  разследване  по  ДП  с  още  2  месеца,  считано  от  22.06.2010г.,  което  е
уважено.  На 18.08.2010г.  ДП е постъпило в  СГП с мнение за  спиране на
основание чл.244, ал.1 от НПК. Направено е искане от прокурор К. Димитров
на основание чл.234, ал. 3 от НПК до АП - София за удължаване на срока за
разследване по делото с 4 месеца, считано от 21.08.2010г. /на искането не е
отбелязана  дата  на  изпращането  му/  С  постановление  от  18.10.2010г.
/деловодно  обработено  на  19.10.2010г./  прокурор   К.  Димитров  е  дал
указания по разследването на ДП. 

Пр.пр. № 15206/2009г.  по описа на СГП, сл.  дело № 72/2010г.  по
описа на СО – СГП. 

С  постановление  от  30.04.2010г.  /деловодно  обработено  на
10.05.2010г./  прокурор  Емил  Галипонов е  образувал  ДП  срещу  НИ  за
престъпление по чл.  301,  ал.3 от НК.  На 16.06.2010г.  в  СГП е постъпило
предложение  от  водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от  10.07.2010г.  С  писмо  от
18.06.2010г.  зам.  градски  прокурор  Р.  Василев  е  удължил  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца.

Пр.пр. № 10699/2010г. по описа на СРП, ЗМ 512/2010г. по описа на
СДВР. 

ДП  е  започнато  на  07.10.2010г.  на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК,
срещу  ИИ  за  престъпление  по  чл.354а,  ал.1,  пр.4,  пр.5,  алт.1  от  НК.  На
12.10.2010г.  с прокурор  Кирил Тодоров е  съгласувано по реда на чл.219,
ал.1  от  НПК  постановление  за  привличане  на  обвиняем.  С  писмо  от
13.10.2010г.  прокурор Кирил Тодоров  е  уведомил разследващия орган,  че
разследването следва да приключи в законоустановения срок или да се иска
своевременно неговото удължаване.
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Отдел „Икономически престъпления”

          Пр.пр.№ 9345/2009г. по описа на СГП. (ДП на специален надзор).
         След  извършена  предварителна  проверка  с  постановление  от
16.04.2010г. на прокурор Сн.Копчева е образувано досъдебно производство
срещу виновни длъжностни лица от  …………………, за  престъпление   по
чл.282,ал.2,пр.1,вр.ал.1  НК. Дадени са подробни указания до разследващия
орган – отдел „Следствен” при СГП. ДП е взето на специален надзор в I отдел
на  ВКП.  С  писмо  от  30.04.2010г.  наблюдаващият  прокурор   е  изискал  от
Отдел  „Следствен”  при  СГП  да  бъде  изготвен  подробен  следствено-
календарен план, подробна и задълбочена фактологическа справка относно
установените и изяснени факти и обстоятелства и предприетите последващи
действия,  както  и  перспективите  за  приключване  на  производството.  На
14.05.2010г.  в  СГП  е  изпратена   справка  от  следовател  С.Дашева.  На
09.06.2010г.  е входирано предложение за удължаване срока на разследване. С
писмо от 16.06.2010г. на зам.градския прокурор Роман Василев на основание
чл.234,ал.3,изр.1 НПК е удължен срока на разследване с 4 месеца, считано от
20.06.2010г.  На  04.10.2010г.  наблюдаващият  прокурор  Копчева  отново  е
изискала  от  разследващия  орган   писмен  доклад-справка  за  хода  на
разследването.  На 13.10.2010г.   са  изпратени материалите по следственото
дело  за  даване  указания  по  разследването  и  за  изготвяне  на  искане  за
удължаване срока на разследване. С постановление от 15.10.2010г. прокурор
Копчева е намерила, че не са изяснени множество важни обстоятелства по
предмета  на  доказване,  които  са  посочени  изрично  и  описателно.  С
постановлението е указано също  да се изпълнят в цялост и указанията на
СГП,  дадени  в  пунктове  3,4,5,6,7,8,9,10  и  11,  дадени  с  постановление  от
16.04.2010г., т.е. при образуването на ДП. На 19.10.2010г. наблюдаващият
прокурор е направил искане до САП за удължаване срока на разследване с 4
месеца, считано от 21.10.2010г.

          Пр.пр.№ 12939/2009г. по описа на СГП.
          На 20.11.2009г. преписката е изпратена по компетентност на СГП от
СРП. С постановление от 17.12.2009г. на прокурор Иван Гешев  е прието по
подсъдност ДП, образувано срещу неизвестен извършител, за престъпление
по чл.249, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. Разследването е иззето от 01 РУ-СДВР и
възложено на СДВР. Дадени са указания по разследването. На 18.01.2010г. в
СГП е входирано искане от разследващия полицай за удължаване срока на
разследване. На 19.01.2009г. прокурор Гешев е изпратил искане до САП за
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удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 21.02.2010г. С писмо
от  29.01.2010г.  на  САП  искането  е  върнато  за   посочване  датата  на
образуване  на  ДП  и  конкретизиране  дали  до  момента  срокът  е  бил
удължаван и  с  колко  месеца.  На  04.02.2010г.  е  изпратено  ново  искане  на
прокурор Гешев чрез  САП до Главния прокурор за  удължаване  срока с  4
месеца, считано от 25.02.2010г. В искането е посочено, че срокът е удължен
от СГП с 4 месеца, считано от 25.10.2009г. С писмо от 19.02.2010г. на ВКП
срокът  за  разследване  е  удължен  с  3  месеца,  считано  от  26.02.2010г.  На
22.06.2010г.  прокурор Ч.Ангелов е изпратил искане до САП за удължаване
срока на разследване с 4 месеца, на основание чл.234,ал.3,изр.2 НПК поради
необходимост от изготвяне на назначената   видео-техническа експертиза и
съгласуване привличане на обвиняемо лице. С писмо от 29.06.2010г. на САП
искането е уважено. На 27.09.2010г. прокурор Иван Гешев е изпратил писмо
до СДВР с искането ДП да бъде докладвано незабавно. В писмото е посочено,
че  срокът на разследване изтича на 26.09.2010г.  и при необходимост от
допълнителни  действия  по  разследването  незабавно  да  бъде  изготвено
предложение до СГП по реда на чл.234,ал.3 НПК. На  30.09.2010г. в СГП е
входирано  предложение  от  разследващия  орган  за  удължаване  срока  на
разследване  с  4  месеца.  С  предложението  е  посочено,  че  в  хода  на
разследването  ще  бъде  извършен  доклад  на  делото  на  наблюдаващия
прокурор по реда на чл.226 НПК. На 05.10.2010г. е изпратено искане до САП
за удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 26.09.2010г. На
същата дата е изпратено писмо до СДВР ДП незабавно да бъде докладвано от
водещия разследването. С писмо от 12.10.10г. на САП искането е уважено,
като срокът е удължен с 3 месеца.

          Пр.пр.№ 2964/2008г. по описа на СГП. 
          С  постановление  от  20.03.2008г.  прокурор  Ана  Малиганова е
образувала  досъдебно  производство   срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл.249,ал.1 НК. Дадени са указания по разследването.  На
29.04.2008г. е изпратено предложение от дознателя за удължаване срока на
разследване  с  4  месеца.  Посочена  е  необходимостта  от  извършване  на
допълнителни ПСД,  както и евентуално да се изготви съдебна поръчка до
съответната чужда държава, предвид обстоятелството, че пострадалото лице е
чужденец.  От  12.05.2008г.  е  искането  на  прокурор  Малиганова  до  САП.
Същото  е  уважено  с  писмо  на  САП  от  15.05.2008г.  С  постановление  от
20.10.2008г.  прокурор Малиганова е постановила спиране на наказателното
производство  на  основание  чл.244,ал.1,т.2  НПК.  С  постановление  от
21.10.2008г.  същото е  възобновено.  На 22.12.2008г.  е  изпратено искане до
САП за удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 23.12.2008г.
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Същото е уважено. На 09.03.2009г. прокурор Малиганова е изпратила писмо
до водещия разследването в 7-дневен срок да бъде изпратена справка относно
хода на разследването, тъй като удълженият срок изтича на 23.04.2009г.  На
27.04.2009г. е изпратено ново напомнително писмо, в което се  посочва,
че удълженият срок на разследване е изтекъл и ДП следва да се изпрати
със становище. ДП е входирано в СГП на 12.05.2009г. с мнение за спиране
на основание чл.244,ал.1,т.2 НПК. С постановление от 03.06.2009г. прокурор
Малиганова  е  спряла  наказателното  производство  на  посоченото  по-горе
основание. С постановление от  05.06.2009г.  производството е възобновено.
На  10.07.2009г.  е  изготвено  искане  до  САП  за  удължаване  срока  на
разследване  с  4  месеца.  Същото  е  уважено,  считано  от  05.08.2009г.   На
21.08.2009г.  наблюдаващият  прокурор  е  поискал  от  разследващия  орган
подробна  справка относно хода на разследването, както и план за работа,
отразяващ перспективите за приключване на разследването. На 07.09.2009г. е
изпратено  напомнително  писмо.  На 13.11.2009г.  разследващият  полицай
чрез СГП е направил предложение до ВКП относно изготвяне  на съдебна
поръчка  за  правна   помощ  до  съответните  съдебни  власти  в
Конфедерация  Швейцария. Прокурор  Малиганова  е  препратила
материалите по предложението до  ВКП с писмо от 01.12.2009г. На същата
дата  е  изпратено  и  искане  да  удължаване  срока  от  Главния  прокурор  с  6
месеца, което е уважено.  С писмо от 08.12.2009г. ВКП е върнала на СГП
комплекта материали с предложението за изготвяне на молба за правна
помощ, като са дадени указания. На 24.02.2010г. прокурор Малиганова е
изпратила  до  ВКП  предложение  за  изготвяне  на  молба  за  правна  помощ,
което  отново  е  върнато  от  ВКП.  На  19.03.2010г.  е  изпратено  ново
предложение  до  ВКП.  На  05.07.10г.  е  изпратено  искане  до  САП  за
удължаване срока на разследване с 6 месеца, считано от 05.06.2010г., което е
уважено.  На  27.09.2010г.  прокурор  Малиганова  е  направила  запитване  до
ВКП  относно  движението  на  молбата  за  правна  помощ до  компетентните
съдебни власти на Конфедерация Швейцария.

          Пр.пр.№ 11949/2009г. по описа на СГП.
          Наказателното  производство  е  образувано  с   постановление  на
прокурор  Малиганова  от  21.06.2010г.  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл.255,ал.1,т.1 НК. Дадени са указания по разследването. На
05.08.2010г. е направено искане до Градския прокурор за удължаване срока
на разследване с  4 месеца,  считано от 21.08.2010г.  Същото е  уважено.  На
28.09.2010г. е изпратено писмо до  ГД „ДП” – МВР с искане за справка за
извършените до момента ПСД, както и план за провеждане на предстоящите
такива. На 08.10.2010г. такава справка е входирана в СГП.
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          Пр.пр.№ 11190/2009г. по описа на СГП.
          С постановление от 18.11.2009г.  прокурор М.Станкова е приела по
компетентност  ДП,  образувано  в  СРП  за  престъпление  по  чл.255,ал.3,
вр.ал.1,т.2  и  7  вр.чл.26,ал.1  НК,  за  продължаване  на  разследването  срещу
известен  извършител.  Дадени  са  указания  по  разследването.  Указано  е
разследването да се осъществи в рамките на удължения срок и да се докладва
в  СГП  до  15.01.2010г.  На  15.03.2010г.  е  входирано  предложение  от
разследващия  полицай  за  удължаване  срока  на  разследване,  считано  от
29.01.2010г.  На  17.03.2010г.  прокурор  Станкова  е  изпратила  до  Главния
прокурор  искане за удължаване срока за разследване с 6 месеца, считано от
29.01.2010г. Същото е уважено. На 13.08.2010г. е входирано предложение от
разследващия орган за удължаване срока на разследване с 5 месеца, считано
от  30.07.2010г.  Искането  на  прокурор  К.Александрова е  изведено  на
18.08.2010г. Същото е уважено от САП.

          Пр.пр.№ 11647/2009г. по описа на СГП.
          Преписката е образувана по изпратен чрез  ВКП сигнал до Главния
прокурор  от  Министерството  на  икономиката,  енергетиката  и  туризма.  С
постановление  от  04.11.2009г.  на  прокурор  М.Станкова е  назначена
предварителна  проверка.  С  постановление  от  30.11.2009г.  е  възложена
допълнителна  проверка  и  е  приета  по  подсъдност  преписка  от  СРП.
Материалите с извършената проверка са постъпили в СГП на 14.01.2010г. С
постановление от 12.02.2010г. прокурор М.Станкова е постановила отказ да
се образува наказателно производство, който е обжалван от Министерството
на  икономиката,  енергетиката  и  туризма.  С  постановление  от  18.03.2010г.
прокурор  Ю.Петкова  от  САП  е  отменила  постановлението  на  СГП  от
12.02.2010г. за отказ да се образува наказателно производство и е указала да
бъде  образувано  такова  срещу  изпълнителния  директор  на  „Съобщителна
техника”  АД  за  извършено  престъпление  по  чл.212,ал.5,вр.ал.1  НК.  В
постановлението на САП е посочено, че „ В хода на назначената проверка са
били събрани данни относно всички факти, имащи отношение поставените
по-горе въпроси. В обжалваното постановление коректно е интерпретирана
установената фактическа обстановка, но са изложени незаконосъобразни
изводи,  които  не  могат  да  бъдат  възприети.” С  постановление  от
26.03.2010г.  прокурор  Станкова  е  образувала  досъдебно  производство
съобразно дадените от САП указания. Дадени са указания по разследването.
На  07.06.2010г.  е  изпратено  искане  до  административния  ръководител  на
СГП за удължаване срока на разследване с 4 месеца., считано от 29.05.2010г.
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На 15.10.2010г. е изготвено ново искане за срока  до САП. Същото е уважено,
като срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от 29.09.2010г. На
19.10.2010г.  прокурор  Станкова  е  изпратила  писмен  отговор  до  ВКП
относно резултата от разследването и причините за просрочието.

          Пр.пр.№ 5307/2009г. по описа на СГП.
          С постановление от 02.06.2009г.  прокурор Л.Мирчев от СГП е
възложил предварителна проверка въз основа на материали, получени в СГП
от О”ИП” СДВР. Преписката с извършената по нея проверка са изпратени в
СГП на 21.08.2009г. На 29.10.2009г. допълнително са  входирани материали
от СДВР за присъединяване  към преписката.  На 06.11.2009г.  преписката е
преразпределена на прокурор  С.Цанков.  ДП  е образувано на 10.11.2009г.
срещу известен извършител – кмета на Столична община Район „Люлин” за
престъпление по чл.219,ал.3, вр.ал.1, вр.чл.26,ал.1 НК. С постановлението за
образуване на  досъдебно  производство  наблюдаващият  прокурор  не е  дал
указания по  разследването.  На  08.01.2010г.  разследващият  полицай  е
направил предложение за удължаване срока на разследване с още 4 месеца.
Искането  на  наблюдаващия прокурор до САП е  от  14.01.2010г.,  същото е
уважено,  като  срокът  е  удължен  с  4  месеца,  считано  от  12.01.2010г.  На
16.08.2010г. ДП е изпратено с мнение за спиране на основание чл.244,ал.1,т.3
НПК. С писмо от 21.09.2010г. прокурор Цанков е върнал делото в СДВР за
продължаване на разследването.  На 19.10.2010г. е входирано предложение
от разследващия полицай за удължаване срока на разследване с 4 месеца,
считано  от  12.10.2010г.  В  същото  изрично  се  посочва,  че  срокът  за
разследване  е  изтекъл  на  12.05.2010г.,  като удължаване  не  е  поискано
поради служебна пренатовареност на водещия разследването. Искането
на  прокурор  Цанков  е  от  21.10.2010г.  за  удължаване  срока  с  10  месеца,
считано от 12.05.2010г.,  предвид Указания № 9371/15.06.2010г.  на Главния
прокурор и чл.234,ал.3, изр.последно от НПК.

          Пр.пр.№ 1468/2009г. по описа на СГП.
          По преписката е възлагана предварителна проверка с постановления на
прокурорите от СГП Л.Мирчев, В.Димитрова. На 16.04.2010г. е разпределена
на  прокурор  С.Цанков.  С  постановление  от  20.04.2010г.  на  прокурор
С.Цанков е образувано досъдебно производство срещу известен извършител
за  престъпление  по  чл.255,ал.3,вр.ал.1,т.1  НК.  Не са  дадени указания по
разследването с постановлението за образуване на ДП. На 02.06.2010г. е
входирано в СГП предложение от разследващия полицай за удължаване срока
на  разследване  поради  това,  че  „делото  е  от  изключителна  и  правна
сложност.” С писмо от 16.06.2010г. на зам.градския прокурор Роман Василев
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искането на наблюдаващия прокурор е уважено, като срокът за разследване е
удължен с 4 месеца, считано от 26.06.2010г. На 27.10.2010г. е изпратено до
САП  ново  искане  за  удължаване  срока  с  още  6  месеца,  считано  от
26.10.2010г.

          Пр.пр.№ 4925/2009г. по описа на СГП.
          С постановление от 03.06.2009г. на прокурор В.Илиева е образувано
досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по
чл.249,ал.,  вр.чл.26,ал.1 от НК. Дадени са указания по разследването. ДП е
изпратено  в  СГП  на  26.08.2009г.  с  мнение  за  спиране  на  основание
чл.244,ал.1,т.2 НПК. С постановление от 24.09.2009г. прокурор В.Илиева е
установила, че законният срок за разследване не е спазен, не е поискано
удължаване на срока, както и че има необходимост от извършване на
допълнителни ПСД с цел разкриване на извършителя. ДП е върнато на
разследващия  орган  с  указания.  По  искане  на  наблюдаващия  прокурор  с
писмо от 05.10.2009г. на САП срокът за разследване е удължен с 4 месеца,
считано от 10.08.2009г. ДП е постъпило в СГП на  11.01.2010г. с мнение за
спиране на основание чл.244,ал.1,т.3 НПК. С постановление от 08.02.2010г.
прокурор  В.Илиева  е  постановила  спиране  на  ДП  на  посоченото  по-горе
основание.  С  постановление  от  16.09.2010г.  ДП  е  възобновено  по
предложение на разследващия полицай. На 17.09.2010г. е направено искане
до САП за удължаване срока за разследване на основание чл.243,ал.3 НПК с 4
месеца, считано от 17.09.2010г. С писмо на САП от 29.09.2010г. искането е
уважено.

          Пр.пр.№ 4979/2009г. по описа на СГП.
          С постановление на  прокурор М.Момчев от СГП на 04.06.2009г. е
образувано  наказателно  производство  срещу  известен  извършител  за
престъпление по чл.214,  ал.2,т.1,  вр.чл.213,  ал.2,т.1,  вр.чл.18,  ал.1,пр.1 НК.
Дадени са указания по разследването. На 27.08.2009г. срокът за разследване е
удължен от САП с 4 месеца, считано от 09.08.2009г.  След 03.12.2009г. (на
08.04.2010г.) делото е разпределено на прокурор В.Илиева. На 03.12.2009г. е
входирано  искане  от  разследващия  полицай  за  удължаване  срока  за
разследване.  На  13.04.2010г. прокурор  В.Илиева  е  изпратила  искането  до
Главния прокурор за удължаване срока с 6 месеца, считано от 09.12.2009г.
Същото е уважено. На 13.05.2010г. делото е входирано в СГП с мнение за
спиране на основание чл.244,ал.1,т.1 НПК. С постановление от 19.05.2010г.
производството е спряно на посоченото основание. Извършителят е обявен за
ОДИ,  като  в  постановлението  са  цитирани  номерата  на  бюлетина  и
телеграмата.  С  постановление  от  03.06.2010г.  прокурор  В.Илиева  е
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възобновила  производството.  Дадени  са  указания  по  разследването.  На
24.08.2010г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  за  удължаване  срока  на
разследване.  На  25.08.2010г.  делото  е  разпределено  на  прокурор
Р.Слабакова. От 03.09.2010г. е искането на прокурора за удължаване срока
на разследване с 6 месеца, считано от 04.06.2010г. Същото е уважено с писмо
на САП от 13.09.2010г.

          Пр.пр.№ 11655/2009г. по описа на СГП.
          С постановление от 16.10.2009г. прокурор от СГП Иван Гешев е приел
по подсъдност преписка на СРП, като е  отменил постановление на СРП в
частта му за отказ от образуване на наказателно производство и е образувал
наказателно производство срещу неизвестен извършител за престъпления по
чл.198,ал.1 НК и по чл.244,ал.1,пр.1,алт.2 вр.чл.243,ал.1 пр.1 НК. Дадени са
подробни  указания  до  разследващия  орган.  На  14.12.2009г.  е  изпратено
искане до САП за удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от
21.12.2009г. Същото е уважено. На 13.04.2010г. е направено ново искане за
удължаване  на   срока  до  Главния  прокурор  с  4  месеца,  считано  от
21.04.2010г.  Същото е уважено. На 23.08.2010г. до САП е изпратено трето
искане  за  удължаване  срока  на  разследване,  което  е  уважено  с  писмо  от
27.08.2010г.  Срокът  за  разследване  е  удължен  с  4  месеца,  считано  от
21.08.2010г.

          Пр.пр.№ 4792/2009г. по описа на СГП. 
          С постановление от 11.01.2010г. прокурор от СГП Тафров е образувал
наказателно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по
чл.256,  ал.1  НК Дадени  са  подробни  указания  до  разследващия  орган.  На
24.02.2010г. прокурор Тафров е направил искане до САП за удължаване срока
на  разследване  с  4  месеца,  считано  от  11.03.2010г.  Същото  е  уважено.  С
писмо на САП от 16.07.2010г. срокът за разследване отново е продължен с 4
месеца, считано от 11.07.2010г.
     

Пр.пр.№ 11845/2009г. по описа на СГП. 
          С  постановление  от  20.10.2009г.  прокурор  Тафров   е  изпратил
образуваната в СГП преписка на директора на АДФИ за издаване на заповед
и извършване на финансова инспекция по повод изготвения от МОСВ доклад.
На 04.08.2010г. в СГП е входиран Доклад за извършена финансова инспекция
от  АДФИ  и  заключение  към  него  от  27.07.2010г.  С  постановление  от
27.09.2010г.  прокурор  Тафров  е  образувал  досъдебно  производство  срещу
неизвестен  извършител   за  престъпление  по  чл.219,ал.1  НК.  Дадени  са
подробни  указания  до  разследващия  орган.  Към  наблюдателното
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производство са приложени писма до ВКП, с които  същата се уведомява за
хода на проверката и резултата от същата.  
          Пр.пр.№ 9741/2010г. по описа на СГП.
          Досъдебното  производство  е  прието  по  подсъдност  от  СРП  с
постановление на  прокурор Кр.Георгиев от СГП от 12.08.2010г. Същото е
образувано срещу известен извършител за престъпление по чл.199, ал.1,т.4,
вр. чл.198, вр.чл.29, ал.1, б”б” НК. На 12.08.10г. е извършено привличане на
обвиняем като  същото е докладвано по реда на чл.219,ал.1 НПК на прокурор
Кр.Георгиев.  Към  26.08.10г.  делото  е  разпределено  на  прокурор
К.Александрова.   На 30.08.2010г. прокурор Александрова  е изпратила до
разследващия орган писмо, в  което се съдържат указания. На 30.09.10г.  е
изпратено  ново  писмо,  с  което  се  иска  незабавно  да  бъде  изготвена  и
изпратена  писмена  справка  относно  извършените  ПСД.  Срокът  за
разследване  изтича  на  02.10.2010г.  На  06.10.10г. е  входирано  искане  на
разследващия полицай за удължаване срока за разследване. На същата дата
прокурор  Александрова  е  изготвила  искане  до  административния
ръководител  на  СГП.  С  писмо  от  13.10.2010г.  искането  е  уважено,  като
срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от 09.10.2010г.

          Пр.пр.№ 5616/2007г. по описа на СГП.
          С постановление от  31.07.2008г.  прокурор от СГП В.Иванов е
отменил постановление на СРП от 14.05.2008г., с което е постановен отказ от
образуване  на  досъдебно  производство  и  се  прекратява  извършването  на
проверка.  Преписката  е  заведена   в  СРП  след  изпратен  сигнал  за
престъпление по чл.227б НК от Директора на ТДД НАП – София град. По
сигнал на мл.прокурор Байраков от СРП  в САП е образувана преписка вх.№
6052/2008г.  и  с  постановление  от  21.11.2008г.  зам.апелативен  прокурор
Николай Ганчев е оставил без уважение сигнала на СРП. С постановление от
25.02.2009г.  по пр.№ 34302/2007г.  по описа на СРП мл.прокурор Байраков
при СРП е изпратил по компетентност материалите по пр.пр.№ 34302/07г. по
описа  на  СРП  на  СГП.  С  постановление  от  25.03.2009г.  прокурор
К.Софиянски от СГП е образувал досъдебно производство срещу неизвестен
извършител  за  престъпление  по  чл.257,  вр.чл.255,ал.1  НК.  Срокът  за
разследване  е  удължен  от  САП  с  2  месеца,  считано  от  26.05.2009г.  С
постановление от 14.10.2009г.  прокурор В.Димитрова от СГП е прекратила
частично  наказателното  производство  и  е  изпратила  материалите  в  СРП с
оглед продължаване на разследването за престъпление по чл.308-316 и чл.212
НК. Срещу това постановление на СГП  прокурор Байраков от СРП е подал
сигнал до САП. С постановление от 06.11.2009г. прокурор Бранислав Славов
от  САП  е  уважил  сигнала  на  прокурора  от  СРП  като  е  отменил
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постановлението  на  СГП.  С  постановление  от  16.11.2009г.  на  прокурор
В.Димитрова  от  СГП  наказателното  производство  е  спряно  на  основание
чл.244,ал.1,т.2 НПК. На 19.05.2010г. делото е разпределено на  прокурор от
СГП Д.Кайнакчиева, която с постановление от 20.05.2010г.  е възложила на
началника на 04 РУ-СДВР да предприеме незабавно необходимите действия
за установяване местонахождението на липсващите 18 папки по досъдебното
производство.  С  постановление  от  30.07.2010г.  прокурор  Д.Кайнакчиева  е
възобновила производството като на същата дата е изготвила предложение до
административния ръководител на СГП с правно основание чл.234,ал.3, изр.1
НПК за удължаване срока на разследване с 1 месец и 20 дни – до 6 месеца,
считано от възобновяване на наказателното производство. (Указание № 4 –
261/12.07.2010г.  на  Главния  прокурор).  Същото  е  уважено  с  писмо  от
05.08.2010г.  на  зам.градския  прокурор  Б.Джамбазов,  като  срокът  за
разследване е удължен с 4 месеца, считано от 30.09.2010г. Видно от писмо,
входирано в СГП на 16.08.2010г., подписано от ВНД Началник сектор ДП при
04  РУ-СДВР  Д.  Георгиев,  липсващите  18  тома  материали  по  ДП   са
установени, поради което отпада необходимостта от тяхното възстановяване.

          Пр.пр.№ 9325/2009г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е образувано на 18.08.2009г. на основание
чл.212,ал.2  НПК,  срещу  неизвестен  извършител  за  престъпление  по
чл.246,ал.3,  вр.чл.243,ал.2  НК.  На  15.10.2009г.  прокурор  Л.Мирчев е
направил искане до САП за  удължаване срока на разследване  с  4 месеца,
считано  от  18.10.2009г.  Същото  е  уважено.  На  22.01.2010г.  прокурор
В.Димитрова  е изготвила искане до Главния прокурор за удължаване срока
на  разследване  с  6  месеца,  считано  от  18.02.2010г.  На  същата  дата
наблюдаващия  прокурор  е  препратил  на  ВКП  Отдел  „Международно
правно  сътрудничество”  предложението  на  разследващия  полицай  за
изпращане на следствена поръчка до компетентните органи в Израел. На
02.02.2010г.  в  СГП  е  входиран  отговор  от  ВКП  за  съобразяване  на
предложението с изискванията на Европейската конвенция за взаимопомощ
по наказателноправни въпроси, като са дадени подробни указания. Срокът за
разследване  е  удължен  от  ВКП  с  6  месеца,  считано  от  18.02.2010г.  На
24.02.2010г.  прокурор  В.Димитрова  е  изпратила  във  ВКП  предложение
относно  изготвяне  на  молба  за  международна  правна  помощ  до
компетентните  органи  на  Израел.  На  26.07.2010г.  е  изпратено  искане  на
прокурор  Н.Кирилова  до  САП  за  удължаване  срока  на  разследване  с  4
месеца, считано от 18.08.2010г. Същото е уважено с писмо от 04.08.2010г.

          Пр.пр.№ 15438/2009г. по описа на СГП.
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          С  постановление  на  прокурор  Ст.Панайотова  от  17.12.2009г.  е
образувано наказателно производство по изпратени от ВКП материали след
извършена  проверка  от  Д”ПОП”ГД”ДП”  –МВР,  срещу  петима  известни
извършители за престъпление по чл.321,ал.2, вр.ал.1, вр. чл.255,ал.1,т.2, пр.1
НК. Дадени са подробни указания на разследващия орган – Д”ПОТП”-МВР.
На 05.02.2010г.  е  изведено  искане  на  наблюдаващия прокурор  до  САП за
удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано от 21.02.2010г. Същото
е  уважено.  На  08.04.2010г.  в  СГП  е  входиран  подробен  доклад  на
разследващия орган по чл.203,ал.3  НПК.  На 07.07.2010г.  САП е  удължила
срока на разследване с 6 месеца,  считано от 21.06.2010г.  На 03.09.2010г. в
СГП е постъпило ДП в изпълнение на чл.203 НПК, състоящо се от 12 тома. С
постановление  от  20.09.2010г.  прокурор  Ст.Панайотова  е  установила,  че
делото не е изяснено от фактическа и правна страна и следва да се извършат
множество ПСД, подробно  описани  в 15 пункта в обстоятелствената част на
постановлението. Делото е върнато на разследващия орган, като е определен
срок за изпълнение на указанията до 30 октомври 2010г. Удълженият от САП
срок  на  разследване  е  до  21.12.2010г.  По  делото  редовно  са  изпращани
справки до ВКП относно хода на разследването.

Пр.пр.  №  13625/2009г.  по  описа  на  СГП,  ДП  №  15178/2009г.  по
описа на 06 РУ – СДВР.   

С постановление от 04.11.2009г. прокурор  Я. Димитров е образувал
предварително производство срещу НИ за престъпление по чл. 249, ал.1 от
НК. На 23.12.2009г. в СГП е постъпило предложение за удължаване на срока
за  разследване  по ДП.  На 04.01.2010г.  прокурор Я.  Димитров  е  направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с 4 месеца,
което е уважено. На 17.08.2010г. ДП е постъпило в СГП по компетентност на
основание чл. 36, ал.1 от НПК. С постановление от 17.09.2010г. прокурор Я.
Димитров е изпратил ДП в 06 РУ – СДВР за извършване на действия по
разследването. На същата дата наблюдаващият прокурор е направил искане
на основание чл.234, ал.3, пр.2 от НПК до административния ръководител на
АП – София за удължаване на срока за разследване по делото с 4 месеца,
считано от 14.09.2010г. С писмо от 29.09.2010г. искането е уважено. Срокът
за разследване по ДП е удължен с 4 месеца.

Пр.пр. 4972/2009г. по описа на СГП, ДП № 66/2009г. по описа на ГД
„ДП”. 

С  постановление  от  30.04.2009г.  /деловодно  обработено  на
13.05.2009г./  на  прокурор  В.  Димитрова и  прокурор  Пл.  Георгиев са
отделени материали по ДП №135/2006г. по описа на ГД „ППООРП”, пр. пр.
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№  6545/2006г.  по  описа  на  СГП,  като  е  образувано  ДП  срещу  виновни
длъжностни лица  за престъпление по чл.219, ал.4, вр.ал.3, вр.ал.2, вр.чл.20,
ал.2, вр.ал.1 от НК. В постановлението са дадени указания за изпълнение. На
24.06.2009г.  в  СГП  е  постъпило  искане  от  водещия  разследването  за
удължаване на срока за  разследване по ДП. На 09.07.2009г.  прокурор Пл.
Панайотов  е  направил искане до  АП – София за  удължаване на  срока за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 13.07.2009г. Искането е върнато от
АП  –  София  за  прецизиране.  На  03.08.2009г.  прокурор  Пл.  Георгиев  е
направил ново искане до АП – София за удължаване на срока за разследване
по ДП на основание чл.234, ал.3 от НПК с 4 месеца, считано от 13.07.2009г.
Същото е уважено с писмо на АП – София от 07.08.2009г. На 13.11.2009г. в
СГП е постъпило искане за удължаване на срока за разследване по ДП. На
17.11.2009г.  прокурор  Пл.  Панайотов  е  направил  искане  до  Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по делото с още 4
месеца, считано от 13.11.2009г. На 08.12.2009г. с писмо ВКП е указала на
СГП, че на основание чл.24, ал.1, т.2 от НПК наказателното производство
при посочената квалификация на деянието следва да се прекрати, при което
срокът за разследване по тази квалификация не може да бъде удължаван / с
оглед  Закона  за  амнистията/.  На  09.03.2010г.  прокурор  Пл.  Панайотов  е
направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване по делото с още 4 месеца, считано от 13.03.2010г. С писмо на
АП – София от 18.03.2010г.  искането е върнато на СГП за уточняване на
срока,  с  който  следва  да  бъде  удължено  извършването  на  разследването,
предвид обстоятелството, че на 13.11.2009г. е изтекъл срокът за разследване
даден от АП – София.  На 13.04.2010г. е изготвено писмо от прокурор Пл.
Панайотов до АП – София, с което е уведомил, че е изпратил 2 бр. искания за
удължаване на срока за разследване, първото на 11.11.2009г., на което не е
получен отговор и второто от 05.03.2010г.,  с което се иска удължаване на
срока за разследване с 4 месеца. На 26.03.2010г. по реда на чл.219, ал.1 от
НПК с прокурор Пл. Панайотов са съгласувани постановления за привличане
в качеството на обвиняеми на 11 лица. На 30.04.2010г. е направено искане  от
прокурор  Пл. Панайотов до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока
за разследване по ДП с 10 месеца, считано от 13.11.2009г., което е уважено.
На 10.08.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за предаване на съд. На
съпроводителното  писмо е  отбелязано,  че  ДП е  докладвано на  прокурор
Панайотов  на  17.08.2010г. С  постановление  от  26.10.2010г./деловодно
обработено на 27.10.2010г. / прокурор Панайотов на основание чл. 242, ал.2
от  НПК,  поради  допуснати  съществени  процесуални  нарушения  при
предявяване  на  материалите  по  разследването  е  изпратил  ДП  на
разследващия  орган  за  отстраняването  им.  На  26.10.2010г.  прокурор
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Панайотов  е  направил искане до  АП – София за  удължаване на  срока за
разследване по ДП с още 4 месеца, считано от 13.09.2010г.

Пр. пр. № 15125/2009г. по описа на СГП, ЗМ №124/2010г. по описа
на ГД „ДП” – МВР.  

След извършена проверка, с постановление от 04.03.2010г. /деловодно
обработено  на  10.03.2010г./  прокурор  Пл.  Панайотов е  образувал
наказателно производство срещу ИИ за престъпление по чл. 319А, ал.1 от
НК. С писмо от 14.05.2010г. АП – София е удължила срока за извършване на
разследването по ДП с 4 месеца, считано от 11.05.2010г. На 25.08.2010г. в
СГП е входирано предложение от водещия разследването за удължаване на
срока за разследване по ДП с 1 месец, считано от 12.09.2010г. На 26.08.2010г.
прокурор Пл. Панайотов е направил искане до АП – София за удължаване на
срока за разследване по делото с още 3 месеца, което е уважено.

Пр.пр. № 15347/2009г. по описа на СГП, ДП № 166/2010г. по описа
на ГД „ДП”. 

След  извършване  на  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
31.03.2010г. /деловодно обработено на 07.04.2010г./ прокурор  Цв. Вергов е
образувал ДП срещу виновни длъжностни лица за престъпление по чл.282,
ал.1 от НК. В постановлението са дадени подробни указания за изпълнение.
На 28.05.2010г. в СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за
разследване по ДП. На 02.06.2010г. прокурор Вергов е направил искане до
административния  ръководител  на  СГП  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с още 4 месеца, което е уважено. С напомнително писмо
от 24.09.2010г. прокурор Вергов е уведомил разследващия орган, че срокът
за  разследване  по  ДП  изтича  на  31.09.2010г.  На  27.09.2010г.  в  СГП  е
постъпило  предложение  за  удължаване  на  срока  за  извършване  на
разследването. На 30.09.2010г. наблюдаващият прокурор е направил искане
до административния ръководител на АП – София за удължаване на срока за
извършване  на  разследването  с  още  4  месеца,  считано  от  31.09.2010г.
Същото  е  върнато  с  писмо  от  07.10.2010г.  за  изготвянето  му  съобразно
Указание  №  4-261/2010г.  на   Главния  прокурор  на  РБ.  На  13.10.2010г.
прокурор Вергов е направил искане за удължаване на срока за разследване по
ДП с още 4 месеца, считано от 31.09.2010г. Същото е уважено.

Пр.пр. № 605/2008г. по описа на СГП,  ДП № 8160/2008г. по описа
на 06 РУ – СДВР. 

С постановление на прокурор Д. Маринов от 23.05.2008г. /деловодно
обработено на 28.05.2008г./ е образувано ДП срещу НИ за престъпление по
чл.255,  ал.3,  вр.ал.1,  вр.чл.26,  ал.1  от  НК.  В  постановлението  са  дадени
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подробни указания за изпълнение. На 20.06.2008г. прокурор Д. Маринов е
изпратил  напомнително  писмо  до  06  РПУ  –  СДВР,  с  което  е  поискал
незабавен  доклад  на  ДП.  С  писмо  от  10.07.2008г.  прокурор  Д.  Маринов
отново е изискал незабавен доклад на ДП. На 11.07.2008г. в СГП е постъпило
предложение  от  водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  делото.  На  14.07.2008г.  прокурор  Д.  Маринов  е  направил
искане за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
28.07.2008г.,  което  е  уважено.  С  напомнително  писмо  от  11.11.2008г.
прокурор  Д.  Маринов  е  изискал  незабавно  ДП.  На  26.11.2008г.  в  СГП  е
входирано предложение от разследващия орган за удължаване на срока за
разследване  по  ДП.  На  28.11.2008г.  прокурор  Д.  Маринов  на  основание
чл.234,  ал.3  от  НПК  е  направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  6  месеца,  считано  от
28.11.2008г.,  което  е  уважено.  На  12.03.2009г.  прокурор  К.  Софиянски е
изискал изготвяне на справка за извършеното до момента по ДП, както и
доклад  на  делото  в  СГП.  На  27.03.2009г.  в  СГП  е  входирано  искане  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На  27.05.2009г.  прокурор  К.
Софиянски е направил искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока  за  разследване  по  ДП с  6  месеца,  считано  от  28.05.2009г.,  което  е
уважено с писмо от 11.06.2009г. на ВКП. С писмо от 17.09.2009г. прокурор
М. Димитров е изискал информация от разследващия орган за това, какви са
перспективите за приключване на разследването в законоустановения срок.
На 20.11.2009г. в СГП е постъпило предложение от водещия разследването
за  удължаване  на  срока  за  разследване  с  още  6  месеца.  На  30.11.2009г.
прокурор М.  Димитров е  направил искане до Главния прокурор на  РБ за
удължаване на срока за разследване с 6 месеца, считано от 28.11.2009г. ВКП
е уважила направеното искане,  като е  удължила срока за  разследване с  4
месеца, считано от 28.11.2009г. Във връзка с  предложение от разследващия
орган, на  06.04.2010г. прокурор М. Димитров е направил искане до  Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от
28.03.2010г. Искането е уважено от ВКП. На 05.08.2010г. в СГП е постъпило
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване.
На 09.08.2010г. прокурор М. Димитров е направил искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  5  месеца,  считано  от
28.07.2010г., което е уважено от адм. ръководител на АП – София.    

  
Пр.пр.  №  15094/2009г.  по  описа  на  СГП,  ЗМ  №  15137/2009г.  по

описа на 05 РУ – СДВР. 
На 19.01.2009г. в СГП е входирано постановление на СРП, с което на

основание чл.35, ал.2 от НПК преписката е изпратена в СГП, с оглед данни за
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извършено престъпление по чл.255 от НК. С постановление от 17.02.2010г.
/деловодно обработено на 18.02.2010г./  прокурор М. Димитров е възложил
извършване  на  проверка по преписката  в  срок от  30 дни.  На 19.03.2010г.
преписката е постъпила в СГП. С постановление от 06.10.2010г. /деловодно
обработено на 11.10.2010г./ прокурор М. Димитров е отделил материали от
преписката и е изпратил същите на СРП по компетентност, като е образувал
ДП срещу ИИ за престъпление по чл.255, ал.1, т.6 от НК. В постановлението
са дадени подробни указания за изпълнение. 

Пр.пр. № 13553/2009г. по описа на СГП, ДП № 5067/2010г. по описа
на СДВР.  

След  извършване  на  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
02.02.2010г.  /деловодно  обработено  на  08.02.2010г./  прокурор  Цветослав
Вергов е образувал ДП срещу виновно длъжностно лице за престъпление по
чл.203  от  НК.  В постановлението  са  дадени указания  за  изпълнение.  Въз
основа  на  направено  предложение,  постъпило  в  СГП  на  06.04.2010г.,  на
19.04.2010г.  прокурор  Вергов  е  направил  искане  до  АП  –  София  на
основание чл.234, ал.3 от НПК за удължаване на срока за разследване по ДП
с  4  месеца,  считано  от  02.04.2010г.,  което  е  уважено.  На  24.09.2010г.
прокурор  Вергов  е  изпратил  напомнително  писмо  до  СДВР,  с  което  е
уведомил,  че  срокът  за  разследване  по  ДП е  изтекъл  на  02.08.2010г.  и  е
изискал незабавен доклад на ДП в СГП. На 06.10.2010г. в СГП е входирано
предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На 15.10.2010г.
прокурор Вергов е направил искане до адм. ръководител на АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от  02.08.2010г.,
което е уважено с писмо от 25.10.2010г.

Пр.пр. 8503/2009г. по описа СГП, ДП №15095/2009г. по описа на 09
РУ – СДВР. 

След  извършване  на  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
12.11.2009г.  прокурор  Я.Димитров е  образувал  ДП  срещу  ИИ  за
престъпление по чл.  256,  ал.1 от НК.  На 05.01.2010г.  в  СГП е постъпило
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване
по ДП. На 16.01.2010г. прокурор Я. Димитров на основание чл.234, ал.3 от
НПК  е  направил  искане  до  АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  делото  с  4  месеца,  считано  от  17.01.2010г.  С  писмо  от
14.01.2010г. АП – София е уважила направено искане. На 30.04.2010г. в СГП
е входирано предложение от водещия разследването за удължаване на срока
за разследване по делото. На 19.05.2010г. прокурор Я. Димитров е направил
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искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по
ДП с 4 месеца, считано от 11.05.2010г. На 15.06.2010г. прокурор С. Попова
на основание чл.234,  ал.3 от НПК е направила искане до АП – София за
удължаване на срока за разследване с 4 месеца,  считано от 11.05.2010г.  С
писмо от 09.06.2010г.  на АП – София искането е уважено. Въз основа на
предложение на разследващия органа, постъпило в СГП на 08.09.2010г., на
15.09.2010г. прокурор  С. Христова е направила искане до АП – София за
удължаване на срока за разследване с още 4 месеца, считано от 11.09.2010г.,
което е уважено.

Пр.пр. № 11572/2009г. по описа на СГП, ДП № 5160/2010г. по описа
на СДВР. 

След  извършена  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
19.03.2010г. / деловодно обработено на 22.03.2010г./ прокурор В. Димитрова
е образувала ДП срещу ИИ за престъпление по чл.219, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1,
вр.чл.26,  ал.1  от  НК.  С  писмо  от  10.05.2010г.  прокурор  М. Малинова е
изискала изготвяне на писмена справка за извършените ПСД след образуване
на ДП. На 27.05.2010г. в СГП е постъпило искане на водещия разследването
за удължаване на срока за разследване по делото. На 08.06.2010г. прокурор
Малинова е  направила искане до АП – София за  удължаване на срока за
разследване по ДП, което е върнато в СГП по компетентност на основание
чл.234, ал.3, изр.1 от НПК. На 21.06.2010г. прокурор Малинова е направила
искане до адм. ръководител на СГП за удължаване на срока за разследване
по ДП с 4 месеца, считано от 22.05.2010г., което е уважено. Въз основа на
направено  предложение  от  водещия  разследването,  заведено  в  СГП  на
09.09.2010г., на 13.09.2010г. наблюдаващият прокурор е направил искане до
адм. ръководител на АП – София за удължаване на срока за разследването с 4
месеца, считано от 22.09.2010г., което е уважено с писмо от 24.09.2010г. 

Пр.пр. № 12118/2009г. по описа на СГП, ДП № 145/2009г. по описа
на СО при СГП.  

С постановление от 06.10.2009г. прокурор М. Немска е образувала ДП
срещу виновни длъжностни лица  за престъпление по чл. 255, ал.3, вр.ал.1,
т.5  и  т.2,  вр.чл.2,  ал.2  от  НК.  В  постановлението  са  дадени  указания  за
изпълнение. С постановление от същата дата адм. ръководител на СГП – Н.
Кокинов е възложил разследването по ДП на следовател от СО – СГП. На
09.12.2009г.  прокурор  М. Малинова на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК е
направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с 4 месеца,  считано от 06.12.2009г.  С писмо от същата дата прокурор
Малинова е изискала от разследващия орган да изготви подробна писмена
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справка по ДП и личен доклад на същото, като е определила дата за това.  С
писмо от 14.12.2009г. АП – София е уважила искането и е удължила срока за
разследване по ДП с 4 месеца. На 26.04.2010г. в СГП е заведено предложение
за  удължаване на срока за  разследване  по ДП, изпратено от СО – СГП с
изходящ  номер  от  06.04.2010г.  На  29.04.2010г.  прокурор  М.  Малинова  е
направила искане на основание чл.234, ал.3 от НПК до Главния прокурор на
РБ за удължаване на срока за разследване  с 6 месеца, считано от 06.04.2010г.
С писмо от 17.05.2010г.  ВКП е удължила срока за разследване по ДП с 6
месеца. На 29.09.2010г. прокурор М. Малинова е изпратила писмо, с което е
уведомила СО – СГП, че срокът за разследване по ДП изтича, като е изискала
справка,  в  която  да  се  посочи  необходимо  ли  удължаване  на  срока  за
разследване по делото. На 06.10.2010г. в СГП е постъпило предложение за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  На  11.10.2010г.
наблюдаващият  прокурор  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  е  направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 6
месеца, считано от 06.10.2010г., което е уважено с писмо от 18.10.2010г. на
АП – София.

Пр.пр. № 3142/2009г. по описа на СГП, ДП № 5116/2009г. по описа
на СДВР. 

ДП е  започнато  на  18.03.2009г.  на  основание чл.212,   ал.2  от  НПК,
срещу НИ за престъпление по чл.255, ал.1 от НК. На основание чл.212, ал.3
от НПК на 19.03.2009г. СГП е уведомена за това. На 15.05.2009г. в СГП е
постъпило предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На
19.05.2009г.  прокурор  М. Немска е  направила  искане до  АП –  София за
удължаване на срока за разследване с 4 месеца,  считано от 18.05.2009г.  С
писмо от 26.05.2009г.  АП – София е уважила искането.  На 01.09.2009г.  в
СГП е входирано предложение за  удължаване на срока за  разследване по
делото с 6 месеца. На 08.09.2009г.  прокурор М. Немска е направила искане
до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с 6
месеца,  считано от 18.09.2009г.  С писмо от 28.09.2009г.  ВКП е удължила
срока за  разследване с  6 месеца.  Във връзка  с  направено предложение от
водещия  разследването,  на  12.03.2010г.  прокурор  М.  Немска  е  направила
искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с
още 6 месеца, считано от 17.03.2010г., което е уважено с писмо на ВКП от
30.03.2010г.  На  21.09.2010г.  е  входирано  предложение  от  водещия
разследването  за  удължаване на  срока за  разследване  с  още 6  месеца.  На
23.09.2010г., на основание чл.234, ал.3 от НПК наблюдаващият прокурор е
направил искане до апелативния прокурор на АП – София за удължаване на
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срока за  разследване с  още 6 месеца,  считано от 18.09.2010г.  С писмо от
01.10.2010г. направеното искане е уважено.

Пр.пр. № 1169/2009г. по описа на СГП, ДП № 5204/2009г. по описа
на СДВР. 

След  извършена  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
28.04.2009г. /деловодно обработено на 30.04.2009г./ прокурор  М. Немска е
образувала ДП  срещу виновни длъжностни лица за престъпление по чл.219,
ал.1 от НК. В постановлението са дадени указания за изпълнение. Въз основа
на  предложение  на  разследващия  орган,  заведено  в  СГП  на  26.06.2009г.,
прокурор  М.  Немска  на  29.06.009г.  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  е
направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с още 4 месеца, считано от 30.06.2009г. С писмо от 10.07.2009г. АП –
София е уважила направеното искане.  На 13.10.2009г.  в СГП е входирано
предложение  от  водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП. На 14.10.2009г. прокурор М. Немска е направила искане
на основание чл.234, ал.3 от НПК  до Главния прокурор на РБ за удължаване
на срока  за  разследване  с  още 4  месеца,  считано  от  28.10.2009г.,  което е
уважено. На 23.02.2010г. в СГП е заведено искане от разследващия орган за
удължаване на срока за разследване с още 4 месеца. На 26.02.2010г. прокурор
М. Немска е направила искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване по ДП с още 4 месеца, считано от 28.02.2010г., което е
уважено. На 28.04.2010г. в СГП е постъпило искане за удължаване на срока
за разследване. На 03.05.2010г. на основание чл.234, ал.3 от НПК е направено
искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по
делото с още 4 месеца. С писмо от 01.06.2010г. ВКП е удължила срока за
разследване с още 3 месеца, считано от 02.05.2010г. На 02.08.2010г. в СГП е
входирано  искане  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  На
18.08.2010г.  прокурор  Н. Невенчин е  направил искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  4  месеца,  считано  от
02.08.2010г. Искането е уважено.

Пр.пр. № 4681/2009г. по описа на СГП, ЗМ № 58/2010г. по описа на
ГД „ДП”. 

С  постановление  от  21.01.2010г.  /деловодно  обработено  на
26.01.2010г./  прокурор  Б.  Балев е  образувал  ДП  срещу  представляващ
дружество за  престъпление  по чл.256/  отм./  от  НК.  В постановлението са
дадени указания за изпълнение. На 16.03.2010г. в СГП е постъпило искане за
удължаване  на  срока  за  разследване.  На  06.04.2010г.  прокурор  Балев  на
основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  е  направил  искане  до  АП  -  София  за
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удължаване на срока за разследване с 4 месеца,  считано от 21.03.2010г.  С
писмо от  16.04.2010г.  АП –  София  е  удължила  срока  за  разследване  с  4
месеца. На 23.07.2010г. в СГП е входирано искане от водещия разследването
за удължаване на срока за разследване по ДП. На 05.08.2010г. на основание
чл.234,  ал.3 от НПК прокурор  Н. Кирилова е  направила искане до АП –
София  за  удължаване  на  срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от
21.07.2010г.,  което  е  уважено.   На  28.09.2010г.  ДП  е  постъпило  в  СГП,
изпратено  на  основание  чл.203,  ал.4  от  НПК.  С  писмо  от  30.09.2010г.
прокурор  Балев  е  изпратил  ДП  на  разследващия  орган  за  изпълнение  на
указанията дадени от СГП в постановлението за образуване на ДП. 

Пр.пр.  №  11975/2009г.  по  описа  на  СГП,  ДП  №  15139/2009г.  по
описа на 05 РУ – СДВР. 

С постановление от 01.10.2009г. прокурор Л. Мирчев е образувал ДП
срещу НИ за престъпление по чл.  249,  ал.1 от НК. В постановлението са
дадени  указания  по  разследването.  На  23.11.2009г.  в  СГП  е  постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото.  На
03.12.2009г. прокурор  Б. Балев на основание 234, ал.3 от НПК е направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца, считано от 01.12.2009г. Искането е уважено с писмо от 10.12.2009г.
на АП – София. На 01.03.2010г. в СГП е постъпило ДП с мнение за спиране.
С постановление от 16.03.2010г. прокурор Б. Балев е спрял ДП на основание
чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е посочено, че лицето е обявено
за  ОДИ.  На  28.09.2010г.  е  направено  искане  за  възобновяване  на
наказателното  производство.  С  постановление  от  29.09.2010г.  /  деловодно
обработено на 30.09.2010г./ прокурор Б. Балев е възобновил разследването по
ДП и е дал указания. На същата дата прокурор Б. Балев е направил искане до
АП – София за  удължаване на срока за  разследване  по ДП на основание
чл.243,  ал.3  от  НПК  с  4  месеца,  считано  от  29.09.2010г.  С  писмо  от
05.10.2010г. направеното искане е уважено. Срокът за разследване по ДП е
удължен с  2 месеца, считано от 29.09.2010г.

Пр. пр. № 7304/2009г. по описа на СГП, ДП № 5196/2010г. по описа
на СДВР.  

С  постановление  от  13.07.2009г.  /деловодно  обработено  на
15.07.2009г./  прокурор  Ив. Аврамов е  възложил на СДВР извършване на
проверка по преписката в срок от 45 дни. На 17.09.2009г.  материалите по
преписката  са  постъпили  в  СГП.  С  писмо  от  25.09.2009г.  прокурор  Ив.
Аврамов е удължил срока за извършване на проверка до 90 дни, считано от
датата  на  извеждане  на  писмото  от  деловодството  и  е  дал  указания  за
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изпълнение.  На 15.01.2010г.  е изпратено напомнително писмо до СДВР, с
което се иска приключване на проверката по преписката и изпращането й в
СГП. Преписката е постъпила в СГП на 27.01.2010г. С писмо от 01.02.2010г.
преписката е изпратена в СДВР за извършване на допълнителна проверка в
срок  от  10  дни.  Материалите  по  преписката  са  постъпили  в  СГП  на
06.04.2010г.  С  постановление  от  12.04.2010г.  /деловодно  обработено  на
13.04.2010г./  прокурор  Ив.  Аврамов  е  образувал  ДП  срещу  НИ  за
престъпление по чл.257, ал.1, вр.чл.256, вр.чл.255, ал.1, пр.2 от НК /ред. ДВ
бр.62/1997г./,  вр.чл.2,  ал.2,  вр.ал.1  от  НК.  В  постановлението  са  дадени
указания  по  разследването  на  ДП.  На  15.06.2010г.  в  СГП  е  постъпило
предложение  от  водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП. Направено е искане от прокурор Ив. Аврамов до зам.
административния  ръководител  на  СГП  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 13.06.2010г.,  което е уважено с
писмо от 22.06.2010г.  На 14.10.2010г.  в СГП е постъпило предложение от
разследващия орган за удължаване на срока за разследване. На 18.10.2010г.
прокурор Ив. Аврамов е направил искане до АП – София за удължаване на
срока за разследване  по ДП с 6 месеца, считано от 14.10.2010г.

Пр.пр. № 3447/2010г. по описа на СГП, ДП № 47/2010г. по описа на
НСлС. 

След  извършване  на  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
19.04.2010г. /деловодно обработено на 20.04.2010г./ прокурор Ив. Аврамов е
образувал ДП срещу виновни длъжностни лица за престъпление по чл.282,
ал.2,  вр.  ал.1  от  НК.  На 25.06.2010г.  в  СГП е  постъпило предложение от
разследващия орган за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца.
Направено е искане от наблюдаващия прокурор за удължаване на срока за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 20.06.2010г. Искането е уважено с
писмо  от  05.07.2010г.  На  29.09.2010г.  е  направено  предложение  за
удължаване на срока за разследване. На 13.10.2010г. прокурор Ив. Аврамов е
направил  искане  до  административния  ръководител  на  АП  –  София  за
удължаване  на  срока  за  разследване  с  6  месеца,  считано  от  20.10.2010г.,
което е уважено. 

Пр.пр. № 15597/2009г. по описа на СГП, ЗМ 5617/2009г. 
С  постановление  от  16.12.2009г.  /деловодно  обработено  на

21.12.2009г./  преписката е приета по подсъдност от СРП и е образувано ДП
срещу НИ за престъпление по чл.304, ал.1 от НК. С писмо от 26.03.2010г. на
САП  е  удължен   срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
21.02.2010г. С писмо от 09.07.2010г. САП е разрешила удължаване на срока
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за разследване с  нови 4 месеца,  считано от 21.06.2010г.  На 28.09.2010г.  е
направено ново искане  до САП за удължаване на срока за разследване по
ДП.  Искането  е  направено  от  прокурор  С.  Цанков.  Към  04.11.2010г.  в
наблюдателното  производство  няма  данни  дали  е  удължен  срока  за
разследване по ДП.

Пр. пр. 720/ 2010г. по описа на СГП, ДП 15136/2010г. РУ П – СДВР.
Приета е по подсъдност преписка на СРП и е образувано ДП срещу НИ

за  престъпление  по  чл.249,  ал.1  от  НПК.  Наблюдаващ  прокурор  е  М.
Кирилова. Предложението  за  удължаване  на  срока  за  разследване  от
разследващия полицай е получено в СГП на  10.07.2010г.На 29.07.2010г. е
направено искане за удължаване на срока за разследване с 4 месеца. Прави
впечатление,  че  мотивите  в  искането  за  продължаване  на  срока  за
разследване  от  разследващия  полицай  до  наблюдаващия  прокурор  и
впоследствие от наблюдаващия прокурор до адм. ръководител на СГП, се
покриват  изцяло  с  указанията  на  наблюдаващия  прокурор,  дадени  до
разследващия орган в постановлението му за образуване на наказателното
производство  от  10.05.2010г.  С  писмо  от  04.08.2010г.  подписано  от  зам.
градски  прокурор  на  СГП,  наблюдаващият  прокурор  е  уведомен,  че  е
удължен срока за разследване по делото, считано от 12.07.2010г.

Пр.пр. № 9443/2009г. по описа на СГП, ЗМ № 15077/2010г. по описа
на 09 РПУ – СДВР. 

На 27.04. 2010г. в СГП е входирано постановление на СРП по пр.пр. №
9398/2003г.,  с   което  от  ДП  са  отделени  материали  и  са  изпратени   от
компетентност  на  СГП.  С  постановление  от  29.04.2010г.  /деловодно
обработено на 03.05.2010г./ прокурор  Сн. Копчева е образувала ДП срещу
ИИ  за престъпление по чл. 244, ал.1, пр.2 от НК. На 19.05.2010г. прокурор
Копчева е изпратила писмо до 09 РУ – СДВР, с което е изискала изготвяне на
справка относно извършените действия по разследването. На 29.06.2010г. в
СГП  е  постъпило  предложение  от  разследващия  орган  за  удължаване  на
срока  за  разследване.   На  30.06.2010г.  прокурор  Копчева  на  основание
чл.234, ал.3 от НПК е направила искане до зам. градски прокурор на СГП за
удължаване на срока за разследване с 4 месеца,  считано от 04.07.2010г.  С
писмо от 05.07.2010г. искането е уважено. Срокът за разследване по ДП е
удължен  с  4  месеца.  На  04.10.2010г.  с  писмо  прокурор  Сн.  Копчева  е
изискала от 09 РУП – СДВР доклад – справка, съгласно чл.203, ал.4 от НПК.
На 19.10.2010г. в СГП е входирано предложение за удължаване на срока за
разследване.  На  21.10.2010г.  прокурор  Копчева  е  направила  искане  на
основание чл.234,  ал.31 изр.  2  от НПК до АП – София за удължаване на
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срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от  05.11.2010г.  На
22.10.2010г.  в  СГП  е  постъпила  справка  за  извършените  действия  по
разследването.

Пр.пр. № 6464/2009г. по описа на СГП, ЗМ 5416/2003г. по описа на
СДВР.  

С постановление на СРП ДП водено срещу ИИ за престъпление по чл.
212, ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК,  е изпратено на основание чл.35, ал.2 от НПК в
СГП  по  компетентност.  Същото  е  заведено  в  СГП  на  08.10.2009г.  С
постановление  от  12.10.2009г.  /деловодно  обработено  на  15.10.2009г./
прокурор Л. Мирчев е иззел от СРП ръководството и надзора по ДП, с оглед
данни  за  престъпление  по  чл.255  от  НК.  Със  същото  постановление
наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК.
С писмо от 08.06.2010г. прокурор  Е. Пашалиева е изискала незабавно да
бъде уведомена СГП за резултата от издирването на лицето. На 13.07.2010г.
ДП  е  постъпило  в  СГП.   С  постановление  от  20.07.2010г.  /деловодно
обработено на 21.07.2010г./ прокурор Пашалиева  е възобновила ДП и е дала
подробни  указания  по  разследването.  На  06.08.2010г.  наблюдаващият
прокурор  е  направил  искане  за  удължаване  на  срока  за  разследване  на
основание чл.234, ал.3 от НПК  с 6 месеца, считано от 21.07.2010г. Същото е
уважено с  писмо от 16.08.2010г.  

Пр.пр. № 18218/2009г. по описа на СГП, ЗМ 199/2009г. по описа на
ГД „ДП”. 

С  постановление  от  11.09.2009г.  /деловодно  обработено  на
17.09.2009г./ прокурор  Емилия Пашалиева е образувала ДП срещу НИ за
престъпление по чл.255, ал.1, т.2 и т.5 от НК. В постановлението са дадени
указания  по  разследването.  Въз  основа  на  направено  предложение  от
разследващия  орган,  заведено  в  СГП  на  04.11.2009г.,  на  06.11.2009г.
прокурор Пашалиева е направила искане до АП - София за удължаване на
срока  за  разследване  по  ДП с  4  месеца,  считано  от  17.11.2009г.,  което  е
уважено с писмо на АП – София от 12.11.2009г.  На 02.03.2010г.  в СГП е
входирано  предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На
05.03.2010г. прокурор Пашалиева е направила искане на основание чл.234,
ал.3 от НПК до ВКП за удължаване на срока за разследване с още 4 месеца,
считано от 17.03.2010г. Същото е уважено с писмо на ВКП от 29.03.2010г. На
21.07.2010г. наблюдаващият прокурор е направил искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  4  месеца,  считано  от
17.07.2010г., което е уважено.
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Пр.пр. № 13746/2009г. по описа на СГП, ДП № 5516/2009г. по описа
на СДВР. 

С постановление от 05.11.2009г. прокурор В. Филипов е образувал ДП
срещу НИ за престъпление по чл.255, ал.1, т.4 от НК, като е дал указания по
разследването. На 16.12.2009г. е направено искане от прокурор Филипов до
АП – София на основание чл.234, ал.3 от НПК за удължаване на срока за
разследване с още 4 месеца, считано от 05.01.2010г. С писмо от 05.01.2010г.
АП  –  София  е  удължила  срока  за  разследване.  На  04.05.2010г.
наблюдаващият  прокурор  е  направил  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване до АП – София. С писмо от 11.06.2010г. АП – София е удължила
срока за разследване с 6 месеца, считано от 05.05.2010г.

Пр.пр. № 9706/2009г. по описа на СГП, ДП № 100/2009г. по описа на
ГД „ДП”. 

С постановление на СРП на основание чл.35, ал.2 и ал.3 от НПК, в СГП
са  изпратени  материалите  по  ДП  водено  срещу  НИ  за  престъпление  по
чл.220,  ал.1  от  НК.  Същите  са  постъпили  в  СГП  на  19.12.2009г.  С
постановление  от  18.01.2010г.  прокурор  Събина  Христова е  приела
наблюдението по ДП. С писмо на ВКП от 29.12.2009г. срокът за разследване
по  ДП е удължен с 4 месеца, считано от 19.12.2009г. На 14.04.2010г. в СГП е
заведено предложение за удължаване на срока за разследване по делото. На
19.04.2010г.  прокурор Събина  Христова  е  направила искане на  основание
чл.234, ал.3 от НПК за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца,
което  е  уважено.  На  10.08.2010г.  в  СГП  е  заведено  предложение  за
удължаване  на  срока  за  разследване.  На  16.08.2010г.  наблюдаващият
прокурор  е  направил  искане  до  АП  –  София  за  удължаване  срока  за
разследване  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  с  4  месеца,  считано  от
19.08.2010г.  С  писмо  от  20.08.2010г.  АП  –  София  е  удължила  срока  за
разследване с 4 месеца, считано от 19.08.2010г.  

Пр.пр. № 11934/2009г. по описа на СГП, ДП 5103/2010г. по описа на
СДВР. 

На 09.02.2010г. в СГП е заведено постановление на СРП, с което на
основание  чл.35,  ал.2  от  НПК материалите  по преписката  са  изпратени в
СГП,  с  оглед  данни  за  извършено  престъпление  по  чл.255  от  НК.  С
постановление  от  23.02.2010г.  /деловодно  обработено  на  24.02.2010г./
прокурор  Ст.  Панайотова е  приела  по  подследственост  материалите  по
преписката и е образувала ДП срещу ИИ за престъпление по чл.255а, ал.1,
т.2, пр.2 от НК. В постановлението са дадени указания за изпълнение. На
26.04.2010г.  в  СГП  е  входирано  предложение  от  разследващия  орган  за
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удължаване на срока за разследване с 6 месеца,  считано от 24.04.2010г.  С
писмо  от  26.04.2010г.  прокурор  Ст.  Панайотова  е  изискала  от  водещия
разследването справка за извършените действия по разследването,  както и
изготвяне  на  следствено-календарен  план.  На  27.04.2010г.  прокурор
Панайотова е направила на основание чл. 234, ал.3 от НПК искане до АП –
София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
24.04.2010г.  С  писмо  от  12.05.2010г.  АП  –  София  е  удължила  срока  за
разследване  по  ДП  с  4  месеца.  На  25.08.2010г.  в  СГП  е  входирано
предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На 01.09.2010г.
прокурор  К.  Александрова е  направила  искане  до  АП  –  София  за
удължаване на срока за разследване  с още 6 месеца, считано от 24.08.2010г.
С писмо от 10.09.2010г. искането е уважено. Срокът за разследване по ДП е
удължен с 6 месеца, считано от 24.08.2010г.

Пр. пр. № 762/2008г. по описа на СГП,  ДП № 5114/2008г. по описа
на 05 РУ – СДВР. 

След  извършване  на  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
20.05.2008г.  /  деловодно  обработено  на  11.06.2008г./  прокурор  Андрей
Андреев  е образувал наказателно производство срещу ИИ за престъпление
по  чл.255,  ал.1,  т.2,  пр.1  от  НК.  На  28.07.2008г.  в  СГП  е  постъпило
предложение от разследващия орган за удължаване на срока за разследване.
На 05.08.2008г. прокурор А. Андреев е направил искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
11.08.2008г. На 13.08.2008г. АП – София е удължила срока за разследване по
ДП с 4 месеца, считано от 11.08.2008г. На  12.01.2009г. в СГП е постъпило
ДП  с  мнение  за  спиране  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С
постановление  от  16.12.2008г.  /деловодно  обработено  на  19.01.2009г./
прокурор  К. Николова  е спряла наказателното производство на основание
чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.   На  01.02.2010г.  в  СГП е  постъпило  искане  за
възобновяване  на  наказателното  производство.  С  постановление  от
02.02.2010г. / деловодно обработено на 04.02.2010г./ прокурор К. Николова е
възобновила наказателното производство и е дала указания за изпълнение.
На 16.04.2010г. в СГП е постъпило предложение от разследващия орган за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На  19.04.2010г.  прокурор  К.
Николова е направила искане до АП – София за удължаване на срока  за
разследване с 4 месеца, считано от 04.04.2010г. С писмо от 04.05.2010г. АП –
София е удължила срока за разследването с 4 месеца, считано от 04.04.2010г.
На 09.08.2010г. в СГП е входирано предложение от водещия разследването
за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На  16.08.2010г.  прокурор  Ст.
Панайотова е направила искане до АП – София за удължаване на срока за
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разследване  на  основание  чл.  234,  ал.3  от  НПК   с  4  месеца,  считано  от
04.08.2010г.  С писмо от 20.09.2010г. на административния ръководител на
АП – София е удължен срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
04.08.2010г.  С писмо от 15.11.2010г.  прокурор Ст.  Панайотова е  изискала
незабавен доклад на ДП.      

Специализирано звено „Противодействие на прането на пари”

          Пр.пр.3563/2010г. по описа на СГП.
          С постановление от 18.03.2010г.  Т.Златева-  прокурор при СРП е
изпратила  досъдебно  производство  № 546/2004г.  по  описа  на  СГП-СО  на
СГП  по  подсъдност.  Делото  е  входирано  в  СГП  на  23.03.2010г.  и
разпределено на прокурор  Боряна Бецова на  24.03.2010г. С постановление
от  25.05.2010г  . прокурор  Бецова  е  иззела  наказателно  производство,
образувано в СРП и водено за престъпление по чл.212,ал.1,вр;чл.26 ,ал.1 НК.
Прието е, че производството следва да се води срещу известен извършител за
престъпление  по  чл.255,  ал.3,  вр.  ал.1  т.2  НК  /изм.  ДВ  бр.75/2006г./
Разследването следва да се извърши от следовател  при СО при СГП. Дадени
са много подробни указания по разследването. На 24.06.2010г. е входиран в
СГП План за  провеждане  на  ПСД,  изготвен  от  следовател  Кр.Алексиев,  в
който  са  определени  срокове  за  извършване  на  отделните  действия.  На
16.08.2010г.  прокурор  Бецова  е  изготвила  мотивирано  искане  до
административния ръководител на САП за удължаване срока на разследване с
4  месеца,  считано  от  25.07.2010г.   С писмо  от 24.08.2010г.  на  прокурор
П.Марков  от  САП  искането  е  върнато,  тъй  като  не  отговаря  на
изискванията   и  не  съдържа  необходимите  данни  съгласно  т.4  от
Указание № 261/12.07.2010г. на Главния прокурор. На 27.08.2010г. прокурор
Бецова  е  изпратила  ново  искане,  в  което  е  посочила,  че  наказателното
производство  към момента се  намира в Следствения  отдел при СГП,  като
следователя,  комуто  е  възложено  разследването,  ползва  платен  годишен
отпуск и не може да се проследи хронологията на даваните продължения до
момента.  От  друга  страна,  наказателното  производство  е  прието  с
постановление  на  СГП  от  25.05.2010г.  С  писмо  от  03.09.201г.  на  САП
искането е уважено. 

          Пр.пр.№ 5125/2009г. по описа на СГП.
          С  писмо  от  18.05.2009г.  на  ВКП,  отдел  I „Противодействие  на
корупцията,  прането  на  пари  и  други  престъпления  от  значим  обществен
интерес” в СГП е изпратена преписка, която се взема от ВКП на специален
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надзор.  Писмото  е  входирано  в  СГП  на  20.05.2009г.  и  разпределено  на
прокурор  Бецова на 21.05.2009г. С постановление от 25.06.2009г. прокурор
Бецова е възложила проверка с оглед данни за престъпление по чл.253 НК на
органите на Д „ПОТД” . Дадени са подробни указания и е определен срок за
извършване на проверката от 30 дни. На 25.09.2009г.  в СГП са постъпили
материалите  по  извършената  проверка.  Междувременно  са  изпращани
справки, които са препращани от СГП на ВКП с оглед обстоятелството, че
преписката е на специален надзор от ВКП. С постановление от 21.10.2009г.
прокурор Бецова е назначила  проверка като е дала конкретни указания, срок
30  дни.  Материалите  с  извършената  проверка  са  постъпили  в  СГП  на
01.12.2009г.(7  папки).  С  постановление  от  28.01.2010г.  прокурор  Бецова  е
образувала  досъдебно  производство  срещу  известен  извършител  за
престъпление по чл.255,ал.3, вр.ал.1,т.2 НК. дадени са подробни указания по
разследването.  На  19.03.2010г.  е  входирано  предложение  от  разследващия
орган  за удължаване срока на разследване. На 26.03.2010г. е изведено искане
до  САП.  С  писмо  от  09.04.2010г.  същото  е  уважено  като  срокът  за
разследване е  продължен с 4 месеца, считано от 28.03.2010г. На 27.07.2010г.
е изведено ново искане за удължаване на срока. Същото е уважено с писмо но
САП  от  06.08.2010г.,  като  срокът  е  удължен  с  4  месеца,  считано  от
28.07.2010г. На 30.09.2010г. е изведено писмо до разследващия орган с искане
за изготвяне на справка за извършените след 28.01.2010г. действия, както и с
оглед  насрочване  на  дата  за  доклад  на  материалите  по  наказателното
производство.

          Пр.пр.№15980/2009г. по описа на СГП.
          С постановление  от 02.02.2010г. прокурор С.Атанасова е образувала
досъдебно производство срещу двама известни извършители за престъпление
по чл.255,ал.3, вр.ал.1,т.4, пр.2 и т.5 от НК. Дадени са подробни указания до
Следствен  отдел  при  СГП.  С  постановление  от  16.02.2010г.  прокурор
Атанасова  е  иззела  ДП  от  отдел  „Следствен”  при  СГП  и  е  възложила
разследването  на   ГД  „Досъдебно  производство”,  поради  не  наличие  на
предпоставките  на чл.194 ал.1 НПК и на чл.194а ал.2 НПК. На 23.03.2010г. в
СГП е входирано предложение от разследващия полицай за удължаване срока
на разследване с 4 месеца, считано от 03.04.2010г. На 26.03.2010г. е изведено
искането  на  наблюдаващия  прокурор  до  САП.  Същото  е  уважено.  На
30.07.2010г. в СГП е входирано ново предложение за удължаване срока на
разследване. На същата дата е постъпил и доклад по реда на чл.203,ал.4 НПК,
съставен  от  разследващия  полицай.  На  11.08.2010г.  е  изведено  искане  на
наблюдаващия прокурор  до  САП за  удължаване  срока  на  разследване  с  4
месеца, считано от 03.08.2010г.  Същото е уважено.
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          Пр.пр.№ 4708/2010г. по описа на СГП.
          С постановление  от 31.03.2010г. прокурор С.Атанасова е образувала
досъдебно производство срещу двама известни извършители за престъпление
по  чл.255,  ал.3,  вр.  ал.1,  т.7  от  НК.  Дадени  са  подробни  указания  до
разследващия  орган.  На  13.04.2010г.   по  делото  е  определен  още  един
наблюдаващ прокурор -   прокурор Немска.  Прокурор Немска  е уведомена
на  14.04.2010г.  На  28.05.2010г.  е  изпратено  предложение  от  разследващия
орган с правно основание чл.62,ал.6,т.1 от Закона за кредитните институции
относно  разкриване  на  банкова  тайна.  На  03.06.2010г.  е  входирано
предложение  на  разследващия  орган  за  удължаване  срока,  считано  от
07.06.2010г. От 03.06.2010г. е искането на прокурор Стелияна Атанасова до
СРС за разкриване на банковата тайна. Същото е уважено с решение на съда
от същата дата. Прокурор Немска е направила искане до Градския прокурор
за  удължаване  срока  на  разследване  с  4  месеца,  считано  от  06.06.2010г.
Същото  е  уважено  с  писмо  на  зам.градския  прокурор  Р.Василев  от
16.06.2010г. По искане на СГП с решение на СРС от 08.06.2010г. е допуснато
още едно разкриване на банкова  тайна. С писмо на САП от 08.10.2010г. е
допуснато  удължаване  срока  на  разследване  с  4  месеца,  считано  от
07.10.2010г. 
 

Пр.пр. № 9270/2008г. по описа на СГП, ДП № 5553/2008г. на СДВР.
С  постановление  от  03.10.2008г.  /деловодно  обработено  на

07.10.2008г./  прокурор  Боряна  Бецова е  образувала  ДП  срещу  НИ  за
престъпление  по  чл.256  от  НК.  В  постановлението  са  дадени  подробни
указания по разследването. На 05.12.2008г. в СГП е постъпило предложение
от водещия разследването за удължаване на срока  за разследване по делото.
На 10.12.2008г. прокурор Бецова е направила искане на основание чл.234,
ал.3 от НПК за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от
07.12.2008г. С писмо на АП – София  от 07.12.2008г. срокът за разследване е
удължен.  На 27.03.2009г.  ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на
основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  15.04.2009г.
прокурор Бецова е спряла наказателното производство на основание чл.244,
ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 01.10.2009г. /деловодно обработено на
07.10.2009г./  наказателното производство е възобновено.  На 10.12.2009г.  в
СГП  е  заведено  предложение  от  разследващ  полицай  при  СДВР  за
удължаване на срока за разследване по делото с още 4 месеца, считано от
07.12.2009г. На 17.12.2009г. прокурор Бецова е направила искане до Главния
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прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  4
месеца,  считано от 07.12.2009г.  С писмо от 13.01.2010г.  ВКП е удължила
срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от  01.12.2009г.  На
24.08.2010г. /4 месеца, след като е изтекъл срока за разследване/ в СГП е
постъпило предложение от водещия разследването за удължаване на срока за
разследване по ДП с 8 месеца, считано 31.03.2010г. На 24.08.2010г. прокурор
Бецова  е  направила  искане  до  административния  ръководител  на  АП  –
София за удължаване на срока за разследване по ДП с 8 месеца, считано от
31.03.2010г.  С писмо от  01.09.2010г.  АП – София е  уважила направеното
искане и е удължила срока за разследване по ДП с 8 месеца.

Пр.пр. 4822/2004г. по описа на СГП, ДП № 267/2004г. по описа на
СО – СГП.  

С писмо, заведено на 03.09.2004г. СГП е уведомена, че във връзка с
извършени  неотложни  следствени  действия  –  претърсване  и  изземване  в
ССлС се води предварително производство срещу ИИ за престъпление по
чл.253  от  НК.  На  03.11.2004г.  следственото  дело  е  постъпило  в  СГП със
заключително  постановление  за  прекратяване.  С  постановление  от
08.11.2004г. наказателното производство е прекратено на основание чл.237,
ал.1,  т.1,  вр.чл.21,  ал.1,  т.1  от  НПК /отм./  С  писмо,  постъпило в  СГП на
16.03.2006г. ВКП е изискала следственото дело за извършване на служебна
проверка.  Същото  е  изпратено  във  ВКП  на  20.03.2006г.  С  писмо  от
18.05.2006г. ВКП е изпратила ДП в АП – София за извършване на служебна
проверка,  относно обосноваността  и законосъобразността  на постановения
прокурорски акт. С постановление от 05.06.2006г. АП – София е отменила
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство,  като
неправилно  и  незаконосъобразно  и  е  дала  указания  за  изпълнение.  С
постановление от 14.06.2006г. прокурор  Н. Бърнева при СГП е изпратила
делото  в  ССлС  за  провеждане  на  разследване,  като  е  дала  указания  за
изпълнение. На същата дата е направено искане до Главния прокурор на РБ
за удължаване на срока за разследване по делото със 120 дни, считано от
13.06.2006г.  С  писмо  от  21.06.2006г.  АП  –  София  е  удължила  срока  за
разследване по делото с 3 месеца,  считано от 13.06.2006г.  На 19.09.2006г.
прокурор Бърнева е направила искане на основание чл.234, ал.3, пр.2 от НПК
до АП – София за удължаване на срока за разследване с 90 дни, считано от
13.09.2006г.  С  писмо  от  27.09.2006г.  АП  –  София  е  удължила  срока  за
разследване  по  ДП  с  1  месец,  считано  от  13.09.2006г.  На  06.10.2006г.
наблюдаващият прокурор е изискал незабавен доклад на ДП. На 12.10.2006г.
в  СГП  е  входирана  справка  от  водещия  разследването  за  извършените
действия по разследването.  На 13.10.2006г.  прокурор Бърнева е направила
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искане за удължаване на срока за разследване по ДП с 2 месеца, считано от
13.10.2006г. Искането е уважено от ВКП и срокът за разследване е удължен
с  още  2  месеца,  считано  от  13.10.2006г.  до  13.12.2006г.  Въз  основа  на
постъпило  на  08.12.2006г.  в  СГП  предложение,  на  11.12.2006г.
наблюдаващият прокурор е направил искане до Главния прокурор на РБ за
удължаване на срока за разследване на основание чл.234, ал.3 от НПК с 2
месеца, считано от 13.12.2006г. На 12.12.2006г. в СГП е постъпила справка за
извършените  действия  по  разследването.  С  писмо  от  същата  дата
наблюдаващият  прокурор  е  дал  указания  по  разследването.  С  писмо  от
11.01.2007г.  срокът за разследване по ДП е удължен с още 2 месеца, считано
от 13.12.2006г. до 13.02.2007г. На 31.01.2007г. в СГП е постъпила справка от
водещия  разследването  за  извършените  до  момента  действия  по
разследването.  На  01.02.2007г.  прокурор  Бърнева  е  направила  искане  до
Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с 1 месеца,
считано от 13.02.2007г., което е уважено. На 16.03.2007г. в СГП е постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП,  ведно  със
справка  за  извършените  до  този  момент  действия  по  разследването.  На
22.03.2007г. прокурор В. Иванов е направил искане до Главния прокурор на
РБ за удължаване на срока за разследване  на основание чл.234, ал.3 от НПК
с 6 месеца, считано от 13.03.2007г. С писмо от 17.04.2007г. ВКП е удължила
срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от  13.03.2007г.  Въз  основа  на
направено предложение от водещия разследването, на 05.07.2007г. прокурор
В. Иванов е направил искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване с 4 месеца, считано 13.07.2007г.,  което е уважено от
ВКП. Въз основа на направено на 09.10.2007г. искане от прокурор В. Иванов
до  Главния  прокурор  на  РБ,  е  удължен  срока  за  разследване  по  ДП  с  3
месеца,  считано  от  13.11.2007г.  На  16.01.2008г.  е  изискано  незабавното
изпращане на ДП в СГП по реда на чл.203, ал.3 от НПК. На 28.01.2008г. ДП е
постъпило  в  СГП,  на  разпореждане.  С  постановление  от  18.02.2008г.
прокурор В. Иванов е дал подробни указания по разследването на ДП. На
същата  дата  наблюдаващият  прокурор  е  направил  искане  до  Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП на основание
чл.234,  ал.3  от  НПК  с  6  месеца,  считано  от  13.02.2008г.,  което  също  е
уважено.  На  14.05.2008г.  в  СГП  е  постъпила  справка  за  извършените  до
момента действия по разследването. Въз основа на направено предложение,
постъпило  в  СГП  на  14.07.2008г.,  на  18.07.2008г.  прокурор  В.  Иванов  е
направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с още 6 месеца, считано от 13.08.2008г., което е уважено с
писмо от 01.08.2008г. С писмо от 25.11.2008г. ДП е изпратено във ВКП по
тяхно  искане.  На  30.12.2008г.  прокурор  Христова е  дала  указания  по
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разследването  и  е  изпратила  делото  в  ССлС.  На  10.02.2009г.  прокурор
Христова  на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила искане до ВКП за
удължаване  на  срока  за  разследване  с  6  месеца,  считано  от  13.02.2009г.,
което е уважено с писмо от 04.03.2009г. С писмо от 26.03.2009г. прокурор
Юл. Христова е изискала доклад на ДП по реда на чл.203, ал.3 от НПК. С
постановление от 21.04.2009г.  прокурор Юл. Христова е дала указания по
разследването и е изпратила ДП в ССлС за изпълнението им. Въз основа на
направено предложение от водещия разследването, на 16.07.2009г. прокурор
Юл. Христова е направила искане до Главния прокурор на РБ за удължаване
на срока за разследване на основание чл.234, ал.3 от НПК с 6 месеца, считано
от 13.08.2009г. С писмо от 11.09.2009г. срокът за разследване е удължен с 4
месеца, считано от 13.08.2009г. На 07.12.2009г. наблюдаващият прокурор е
направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  с  2  месеца,  считано  от
14.12.2009г.  Искането  е  уважено  с  писмо  на  ВКП  от  17.12.2009г.  При
спазване на разпоредбата на чл.234, ал.3 от НПК срокът за разследване по
ДП  е продължаван от ВКП с писмо от 05.03.2010г. с 2 месеца, считано от
14.02.2010г.,  с  писмо от  27.05.2010г.  с  3  месеца,  считано  от  14.04.2010г.,
както  и  с  писмо  на  АП  –  София  от  29.07.2010г.  с  4  месеца,  считано  от
14.07.2010г. 

Пр.пр. № 13616/2009г. по описа на СГП, ДП 15182/2010г по описа на
08 РУ – СДВР. 

ДП  е  образувано  с  постановление  на  прокурор  Юл.  Христова от
31.03.2010г.  /деловодно  обработено  на  06.04.2010г./  за  престъпление  по
чл.256,  ал.1  от  НК  срещу  ИИ.  С  писмо  от  28.05.2010г.  разследващият
полицай  е  предложил  да  се  направи  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  ДП  с  4  месеца.  С  отметка  върху  писмото  е  посочено,  че
наблюдаващият  прокурор  Юл.  Христова  е  освободена  по  искане  на  зам.
градски  прокурор.  За  наблюдаващ  прокурор  е  определена  Н.  Станкова,
която е направила искане за удължаване на срока за разследване по делото. С
писмо от 16.06.2010г. подписано от зам. градски прокурор, наблюдаващият
прокурор е уведомен, че е удължен срока за разследване по ДП с 4 месеца,
считано от 06.06.2010г. С подробна справка от 27.09.2010г. разследващият
полицай е докладвал на наблюдаващия прокурор за хода на разследването по
ДП, както и нуждата от изпращане на следствена поръчка до Р Унгария.  С
писмо от 14.10.2010г. прокурор С. Христова е поискала от САП удължаване
на  срока  за  разследването.  Искането  е  уважено  от  САП  с  писмо  от
25.10.2010г.,  като срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от
06.10.2010г.       
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Пр.пр. № 11949/2009г. по описа на СГП, ЗМ 264/2010г. по описа на
ГД „ДП”. 

На 29.09.2009г. преписката е постъпила  в СГП от Д „ПОП” с мнение за
образуване на ДП срещу ИИ за престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.1 от
НК. С постановление от 27.10.2009г. /деловодно обработено на 29.10.2009г./
прокурор Ана Малиганова и възложила на Д „ПОП” – КД „КП” – МВР да
се извърши проверка по преписката в срок от 30 дни. В постановлението са
дадени   указания  за  изпълнение.  На  15.01.2010г.  прокурор  Малиганова  е
изпратила напомнително писмо до Д „ПОП”, като е изискала изпращане на
преписката  в СГП, тъй като срокът за  нейното извършване е  изтекъл.  На
01.02.2010г. преписката е постъпила в СГП  с мнение за образуване на ДП по
чл.255,  ал.1,  т.1  от  НК.  С  постановление  от  26.02.2010г.  /деловодно
обработено на 01.03.2010г./ прокурор Малиганова е възложила извършване
на допълнителна проверка в срок от 10 дни, като е дала конкретни указания
за изпълнение. На 31.03.2010г. материалите по преписката са постъпили в
СГП.  С  постановление  от  30.04.2010г.  /деловодно  обработено  на
03.05.2010г./ наблюдаващият прокурор е възложил допълнителна проверка,
която да се извърши в срок от 10 дни. В постановлението отново са дадени
указания за изпълнение. Материалите по преписката с извършената проверка
са  входирани  в  СГП  на  03.06.2010г.  С  постановление  от  21.06.2010г.
/деловодно обработено на 24.06.2010г./  прокурор Малиганова е образувала
ДП срещу НИ за престъпление по чл. 255, ал.1, т.1 от НК. В постановлението
наблюдаващият прокурор е дал указания за изпълнение. На 30.07.2010г.  в
СГП е постъпило искане от разследващия орган за удължаване на срока за
разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от  21.08.2010г.  В  искането  е
посочено,  че   от   Агенция  „Митници”  е  изискана  допълнителна  справка,
която  не  е  изготвена.  На  05.08.2010г.  прокурор  Б.  Кирилов  е  направил
искане  на основание чл.234, ал.3 от НПК до градския прокурор на СГП за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
21.08.2010г. С писмо от 09.08.2010г. на зам. градски прокурор Б. Джамбазов
е удължен срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 21.08.2010г. С
писмо  от  28.09.2010г.  прокурор  Малиганова  е  изискала  справка  за
извършените  действия  по  разследването  и  план  за  провеждането  на
предстоящи  такива.  На  08.10.2010г.  в  СГП  е  постъпила  справка  за
извършените до момента действия по разследването, както и за тези, чието
извършване предстои.
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Пр.пр. № 53882007г. по описа на СГП, ДП № 5377/2007г. по описа
на СДВР.  

С  постановление  от  18.01.2007г.  /деловодно  обработено  на
22.01.2007г./ прокурор Ив. Трифонова е възложила на СДП извършване на
проверка по преписката, с оглед данни за извършено престъпление по чл.255
от  НК.  Определен  е  срок  за  извършване  на  проверката  от  30  дни.  В
постановлението  са  дадени  указания  за  изпълнение.  На  12.03.2007г.
материалите  по  преписката,  ведно  с  докладна  записка  за  извършeната
проверка са постъпили в СГП. С писмо от 11.04.2007г. зам. градски прокурор
Трифонова е върнала материалите по преписката в СДП за изпълнение на
дадените указания в постановление на СГП от 18.01.2007г., като е удължила
срока за проверката по преписката до 3 месеца. Преписката е постъпила в
СГП на 28.06.2007г. С постановление от 29.06.2007г. /деловодно обработено
на  03.07.2007г./  зам.  градски  прокурор  Ив.  Трифонова  е  образувала  ДП
срещу НИ за престъпление по чл. 257, ал.1, пр.1, вр.чл.255, ал.1, пр.2 от НК.
В  постановлението  са  дадени  подробни  указания  за  изпълнение.  На
23.08.2007г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП.  На 24.08.2007г. зам. градски прокурор Ив. Трифонова е
направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с 4
месеца,  считано  от  03.09.2007г.  С  писмо  от  31.08.2007г.  АП  –  София  е
удължила срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 03.09.2007г. На
05.02.2008г. /месец след изтичане на удължения срок за разследване/ ДП е
постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  27.02.2008г.
/деловодно  обработено  на  04.03.2008г./  прокурор  Малиганова е  спряла
наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С писмо
от 15.12.2009г.  прокурор Малиганова е  изискала информация от  СДВР за
проведените ОИМ и резултата от тях, както и за наличие на обстоятелства
налагащи възобновяване на ДП. На 18.01.2010г. в СГП е постъпила докладна
записка  за  извършените  ОИМ по  спряното  ДП.  На  05.03.2010г.  в  СГП е
постъпило   искане  за  възобновяване  на  наказателното  производство.  С
постановление  от  30.03.2010г.  /деловодно  обработено  на  01.04.2010г./
прокурор  Ана  Малиганова  е  възобновила  наказателното  производство.  На
12.05.2010г.  в  СГП  е  входирано  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  ДП.  На  14.05.2010г.  прокурор  Малиганова  е  направила
искане на основание чл.234, ал.3 от НПК до АП – София за удължаване на
срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от  30.05.2010г.  С  писмо  от
27.05.2010г.  АП  –  София  е  уважила  искането  и  е  удължила  срока  за
разследване  с  4  месеца,  считано  от  30.05.2010г.  На 05.07.2010г.  прокурор
Малиганова е изискала справка за хода на разследването по ДП, както и план
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за работата по него. На 27.09.2010г. прокурор Малиганова  отново е изискала
справка  за  хода  на  разследването  и  е  уведомила  разследващия  орган,  че
срокът  за  разследване  изтича  на  30.09.2010г.  На  30.09.2010г.  в  СГП  е
постъпила справка от водещия разследването за извършените действия по
разследването. На същата дата е входирано и предложение за изготвяне на
искане  за  удължаване  на  срока  за  разследване   с  4  месеца,  считано  от
30.09.2010г.  На  04.10.2010г.  до  АП  –  София  е  направено  искане  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  4  месеца,  считано  от
30.09.2010г.  С  писмо  от  18.10.2010г.  искането  е  уважено.  Срокът  за
разследване по ДП е удължен с 4 месеца, считано от 30.09.2010г.  

Пр.пр. 13604/2009г. по описа на СГП, ДП № 150/2009г. по описа на
НСлС. 

С  постановление  от  28.10.2009г.  /деловодно  обработено  на
02.11.2009г./  прокурор  Драгомир  Янчев е  образувал  ДП  срещу  НИ  за
престъпление по чл. 357, ал.2, вр.ал.1 от НК. В постановлението са дадени
указания за изпълнение. На 05.01.2010г. в СГП е входирано предложение от
разследващия орган  за удължаване на срока за разследване по ДП с още 4
месеца, считано от 05.01.2010г. На 07.01.2010г. прокурор Янчев е направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца.  С  писмо от  20.01.2010г.  на  АП – София искането  е  уважено.  На
20.04.2010г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по делото с  още 4 месеца.  На 28.04.2010г.  прокурор Янчев е
направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 05.05.2010г. Направеното искане е
уважено.  С  писмо  от  08.06.2010г.  е  изискана  справка  от  НСлС  за
извършените до момента действия по разследването и ОИМ по делото, тъй
като същото е взето на „СН” от АП – София и ВКП. На 30.06.2010г. в СГП е
постъпила  изисканата  справка.  На  30.08.2010г.  в  СГП  е  входирано
предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На 02.09.2010г.
прокурор Др. Янчев е направил искане до административния ръководител на
АП – София за  удължаване на срока за  разследване  по ДП на основание
чл.234,  ал.3  от  НПК  с  4  месеца,  считано  от  05.09.2010г.  С  писмо  от
08.09.2010г. на АП – София искането е уважено.Срокът за разследване на ДП
е удължен с 4 месеца.

Пр.пр. № 7550/2005г. по описа на СГП, ДП 5127/2007г. по описа на
СДВР. 

След  извършена  проверка  по  преписката,  с  постановление  от
09.03.2007г. / деловодно обработено 15.03.2007г./ прокурор Н. Христозова  е
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образувала ДП срещу НИ за престъпление по чл.257, ал.1, вр.чл.256, ал.1,
вр.чл.26,  ал.1,  вр.чл.2,  ал.1  от  НК.  На  08.05.2007г.  в  СГП  е  постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На  14.05.2007г.
прокурор Христозова на основание чл.234, ал.3 от НПК е направила искане
до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца,
считано от 15.05.2007г. С писмо от 21.05.2007г. срокът за разследване по ДП
е удължен с 4 месеца, считано от 15.05.2007г. На 15.09.2007г. прокурор Н.
Христозова е изискала незабавното изпращане на ДП в СГП, поради изтекъл
срок  за  разследване.  На  24.09.2007г.  в  СГП е  постъпило ДП с  мнение  за
спиране. На 16.10.2007г. с постановление прокурор Н. Христозова е спряла
наказателното  производство   на  основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  На
11.09.2009г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  за  възобновяване  на
наказателното производство.  С постановление от 16.10.2009г.  прокурор Н.
Христозова е възобновила наказателното производство и е дала указания по
разследването. С писмо от  11.01.2010г. прокурор Н. Христозова е изискала
ДП, поради изтичане на срока за разследване. На  20.01.2010г. /месец, след
като е изтекъл законоустановения срок за разследване/ ДП е постъпило в
СГП  с  мнение  за  спиране  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С
постановление  от  12.02.2010г. /деловодно  обработено  на  22.03.2010г./
прокурор  Н.  Христозова  е  спряла  наказателното  производство на
основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  15.03.2010г.
/деловодно  обработено  на  23.03.2010г./  прокурор  Н.  Христозова  е
възобновила  наказателното  производство.  На  11.05.2010г.  в  СГП  е
входирано  предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На
17.05.2010г.  прокурор  Христозова  е  направила  искане  до  АП –  София  за
удължаване на срока за разследване по ДП  на основание чл.234, ал.3 от НПК
с 4 месеца, считано от 23.05.2010г. С писмо от 25.05.2010г. АП – София е
удължила срока за разследване по ДП с 4 месеца. С писмо от 16.06.2010г.
наблюдаващият  прокурор  е  изискал  да  се  изготви  справка  относно
извършените  действия  по  разследването.  С  напомнително  писмо  от
07.07.2010г.  прокурор Христозова  отново е изискала подробна справка за
извършените действия по разследването. На 14.07.2010г. в СГП е постъпила
изисканата  справка.  На  24.09.2010г.  в  СГП  е  входирано  предложение  за
удължаване на срока за разследване,  с отбелязване, че същото е получено от
наблюдаващия  прокурор  на  08.10.2010г.,  след  отпуск  по  болест.  На
18.10.2010г. прокурор Н. Христозова е направила искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  23.09.2010г.   С
писмо от 28.10.2010г. АП – София е уважила направено искане и е удължила
срока за разследване с 4 месеца, считано от 23.09.2010г.
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Пр.пр. № 733/2010г. по описа на СГП, ДП № 101/2010г. по описа на
ГД „ДП”. 

С  постановление  от  08.02.2010г.  /деловодно  обработено  на
09.02.2010г./ прокурор  Б. Александрова е отделила материали от пр.пр. №
1353/2009г.,  по която се води ДП срещу ИИ, за престъпления по чл.115 и
чл.354а от НК и по чл.321, ал.1 и ал.2 от НК. По отделените материали е
образувано  ново  наказателно  производство  срещу ИИ и  др.  неустановени
лица за престъпление по чл. 321, ал.3, пр.2 и пр.3, алт.7, вр. ал.2 от НК. На
06.04.2010г. прокурор Александрова е направила искане до АП – София на
основание чл.234, ал.3 от НПК  за удължаване на срока за разследване с 2
месеца, считано от 08.04.2010г. С постановление от 16.04.2010г. /деловодно
обработено  на  19.04.2010г./  прокурор  А.  Матосян   е  обединила  ДП  №
101/2010г.  по описа на ГД „ДП”,  пр.пр.  № 733/2010г.  по описа на СГП с
материали по ДП №26/2010г. по описа на РУ – Петрич, пр.пр. № 86/2010г. по
описа на РП- Петрич. С писмо от 15.04.2010г. АП – София е удължила срока
за разследване по ДП с 2 месеца, считано от 08.04.2010г. На 31.05.2010г. в
СГП е заведено предложение от разследващия орган за удължаване на срока
за разследване по ДП. На 01.06.2010г. прокурор Александрова е направила
искане  до  зам.  градски  прокурор   на  СГП  за  удължаване  на  срока  за
разследване на основание чл.234, ал.3 от НПК с още 2 месеца, считано от
08.06.2010г. Срокът за разследване по ДП е удължен с 2 месеца, считано от
08.06.2010г.  с  писмо  от  16.06.2010г.  На  05.08.2010г.  в  СГП  е  постъпило
предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На 06.08.2010г.
прокурор  Александрова  е  направила  искане  до  административния
ръководител на АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП  с
още 3 месеца, считано от 08.08.2010г. С писмо на АП – София от 17.08.2010г.
искането  е  уважено  и  срокът  за  разследване  е  удължен  с  3  месеца.  На
04.11.2010г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  от  разследващия  орган  за
удължаване на срока за разследване с още 1 месец. На същата дата прокурор
Александрова е направила искане до АП – София за удължаване на срока за
разследване по ДП с още 2 месеца, считано от 08.11.2010г.

         Специализирано  звено „Противодействие  на  престъпленията
против финансовата система на Европейския съюз ” 

          Пр.пр.№ 13587/2009г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор
Ст.Димитров от 12.01.2010г. срещу известен извършител за престъпление по
чл.219,  ал.1  НК.  Дадени  са   подробни  указания  до  разследващия  орган  –
ГД”ДП”.  Изготвен  е  следствено-календарен  план.  Срокът  за  разследване  е
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удължаван по установения ред  на няколко пъти. Последното / четвърто по
ред/  направено искане до САП е от 28.10.2010г., към която дата все още няма
привлечено към наказателна отговорност лице.

          Пр.пр.№ Е 13376/2009г. по описа на СГП.
          Досъдебното  производство  е  образувано  с  постановление  от
12.05.2010г.  на  прокурор  Стоил  Тойчев срещу неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.282,  ал.1  НК.  Дадени   са  подробни   указания  до
разследващия орган – ГД”ДП”. На 25.06.2010г. от СГП е изведено искане до
зам.градския  прокурор  на  СГП  за  удължаване  срока  на  разследване  с  4
месеца,  считано  от  12.07.2010г.  С  писмо  от  28.06.2010г.  на  зам.градския
прокурор на СГП искането е уважено.

          Пр.пр.№ Е-13391/2009г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор
Ст.Димитров от 02.12.2009г. срещу известен извършител за престъпления по
чл.248а  от  НК.  Дадени  са   подробни  указания  до  разследващия  орган  –
ГД”ДП”. Изготвен е следствено-календарен план. На 02.12.2009г. е изведено
искане до СГС по чл.161,ал.1 НПК, изготвено от прокурор Ст.Димитров. С
разпореждане  на  съда  от  същата  дата  искането  е  уважено  –  разрешено  е
извършване на претърсване и изземване. ДП е взето на специален надзор от
ВКП  отдел  „Противодействие  на  престъпленията  против  финансовата
система на Европейския съюз”. С писмо от 08.12.2009г. по пр.№ 16558/2009г.
на ВКП е указано да бъда изпращана информация за хода на разследването
своевременно и периодично, както и да бъде изготвен и изпратен следствено-
календарен  план.  ДП  е  взето  на  специален  надзор  и  във  САП  –  пр.  №
6820/2009г. по описа на САП. На 18.01.2010г. от СГП е изведено искане на
прокурор  Ст.Димитров  до  СРС  за  разкриване  на  банкова  тайна  по
чл.62,ал.6,т.1  от  Закона  за  кредитните  институции.  Искането  е  уважено  с
решение  на  СРС  от  20.01.2010г.  На  11.03.2010г.  прокурор  Ст.Димитров  е
изготвил  ново  искане  до  СРС  по  чл.62,ал.6,т.1  от  ЗКИ.  С  решение  от
16.03.2010г.  искането на  СГП е уважено от  СРС.  Срокът за  разследване  е
удължаван  на  три  пъти  по  установения  ред.  Делото  не  е  спирано  или
прекратявано.  В  искането  на  прокурор  Ст.Димитров   до  САП  от
17.09.2010г. за удължаване срока на разследване е посочено, че по делото е
назначена  в  НИКК-МВР  компютърно-техническа  експертиза,  като
заключението  не  е  депозирано  в  продължение  на  повече  от  8/осем/
месеца, въпреки няколкократните напомнителни писма за приключване
на експертизата. От НИКК е изискана иззетата компютърна конфигурация

159



и  е  назначена  експертиза  от  други  вещи  лица.  Срокът  за  разследване  е
удължен  с 4 месеца, считано от 02.10.2010г.

          Пр.пр.№ 623/2008г. по описа на СГП.
          ДП е включено в списъка от наблюдаваните от ЕК дела и се води на
специален  отчет  в  СГП,  САП,  ВКП,  като  е  заведено  и  като  случай  в
Националното  представителство  на РБ в Евроджъст. Същото е образувано с
постановление на прокурор  Й.Грамов от СГП от 06.11.2007г. срещу двама
известни  извършители  за  престъпления,  съответно:  по  чл.212,ал.5,
вр.ал.3,пр.1,вр.ал.1, пр.1, вр.чл.20,ал.2 /респ. ал.3 и ал.4/, вр. чл.26, ал.1 НК. С
оглед  на  обстоятелството,  че  престъплението  е  довършено  в  чужбина,  на
основание чл.194, ал.1,т.3 НПК разследването се извършва от следовател при
НСлС.  С постановлението за образуване  в 18 пункта са дадени подробни
указания   до  разследващия  орган.  Срокът  за  разследване  е  удължаван  по
установения  ред  на  няколко пъти.  Крайната  дата  е  09.01.2011г.  Делото  се
отличава  с  изключителна  правна  и  фактическа  сложност.  Разпитани  са
десетки свидетели, изискани са множество документи, назначени са различни
експертизи.  Направени  са  искания  за  правна  помощ,  включително  и
допълнителни  такива,  до  компетентните  органи  на  няколко  европейски
държави,  а  също  и  до  САЩ,  както  и  са  извършени  множество  други
процесуално-следствени действия, включително и на територията на другите
европейски държави, посредством МПП. Инкриминираният период на ДП е
2004-2005г., което поставя трудности пред разследващите с оглед събиране
на  оригинални  и  относими  към  предмета  на  разследване  документи.  По
делото към момента няма задържани лица и няма повдигнати обвинения, тъй
като  не  е  приключило  събирането  на  доказателства,  намиращи  се  извън
територията  на  страната,  липсата  на  които  затруднява  органите  на
досъдебното  производство  при  формиране  на  прецизни  обвинения  спрямо
конкретни лица.

          Пр.пр.№ Е-3241/2010г. по описа на СГП.
          С  постановление  от  09.04.2010г.  е  прието  по  компетентност  и
образувано ДП срещу известен извършител за престъпление по чл.248а, ал.3,
вр.ал.2 НК. На 20.05.2010г. е направено искане на основание чл.234, ал.3 НПК
до АП -София за удължаване срока на разследване с 4 месеца,  считано от
09.06.2010г.  С  писмо  от  31.05.2010г.  на  САП  искането  е  уважено.  На
05.10.2010г.  прокурор  Тренчев  е  направил  искане  до  САП  за  ново
удължаване  срока  с  още  един  месец,  считано  от  09.10.2010г.  С  писмо  от
12.10.2010г. искането е уважено. На 03.11.2010г. с наблюдаващия прокурор е
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съгласувано  постановление за привличане на обвиняем, докладвано по реда
на чл.219,ал.1 НПК.
          Пр.пр.№ Е-7913/2010г. по описа на СГП.
          С постановление от 06.07.2010г. на прокурор Кр.Тренчев е образувано
досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по
чл.304,ал.1  НК.  Разследването  е  възложено  на  ГД”ДП”  –  Специализирано
звено „Противодействие на престъпленията против финансовата система на
ЕС”.  Дадени  са  указания  по  разследването.  На  26.07.2010г.  е  изготвено
предложение от разследващия  до СГП за удължаване срока на разследване,
считано от 06.09.2010г. Същото е уважено с писмо на зам.градския прокурор
Б.Джамбазов, като срокът за разследване е удължен с 4 месеца, считано от
06.09.2010г.  В НП  не  е  приложено  искане на наблюдаващия прокурор за
удължаване срока на разследване.
 

Пр.пр. № Е 6893/2009г. по описа на СГП, ДП № 252/2010г. по описа
на ГД „ДП”.  

Преписката е постъпила в  СГП на 01.12.2009г. Същата е изпратена от
ОД МВР  - гр.  Враца с мнение за образуване на ДП. С постановление от
06.01.2010г.  /  деловодно обработено на 14.01.2010г./  прокурор  С. Тотев е
възложил на Д „ПОП” – МВР извършването на проверка в срок от 30 дни. В
постановлението  са  дадени  указания  за  изпълнение  в  три  пункта.  На
01.02.2010г.  преписката е постъпила в СГП след извършената проверка. На
08.03.2010г. са постъпили материали по преписката от извършена проверка
от ОД МВР – Враца. С постановление от 14.06.2010г. /деловодно обработено
на15.06.2010г./ прокурор С. Тотев е образувал ДП срещу ИИ за престъпление
по чл. 248а, ал.3, вр.ал.2, пр.1, вр.ал.1 от НК. В постановлението са дадени
подробни  указания  за  изпълнение.  На  30.07.2010г.  в  СГП  е  входирано
предложение  от  водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за
разследване по делото. На 12.08.2010г. прокурор С. Тотев е направил искане
до  зам.  градски  прокурор  на  СГП  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  4  месеца,  считано  от
15.08.2010г. С писмо от 13.08.2010г. зам. градски прокурор Б. Джамбазов е
удължил срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 15.08.2010г.

Пр.пр. № Е8361/2010г. по описа на СГП, ЗМ № 178/2010г. по описа
на ОД МВР – Хасково. 

На 21.07.2010г. в СГП е постъпила преписка № 1399/2010г.,  ведно с
постановление на ОП – Хасково. С постановление от 28.07.2010г. прокурор
Андрей Андреев е образувал ДП срещу виновните лица за престъпление по
чл. 248а, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 от НК. Разследването е възложено на ГД „ДП”.
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На 19.08.2010г. в СГП е постъпило предложение за удължаване на срока за
разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от  28.09.2010г.  С  писмо  от
20.08.2010г.  зам.  градски  прокурор  Б.  Джамбазов  е  удължил  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 28.09.2010г.

Пр. пр. Е 15824/2009г. по описа на СГП, ЗМ 227/2010г. по описа на
ГД „ДП” – МВР.  

На  22.12.2009г.  в  СГП  е  постъпило  писмо  от  ВКП,  с  което  по
компетентност  е  изпратен  сигнал,  касаещ  констатирани  нередности  по
кандидатстване и изпълнение на проект по програма ФАР. С постановление
от  08.01.2010г.  /деловодно обработено  на  14.01.2010г./   прокурор  Андрей
Андреев е  възложил   на  Д  „ПОП”  -ГД  КП  извършване  на  проверка  по
преписката  в  срок  от  30  дни,  като  е  дал  указания  за  изпълнение.  На
02.03.2010г. в СГП е входирано  писмо, с което се иска удължаване на срока
за извършване на проверката. С писмо от 08.04.2010г. прокурор Андреев е
удължил срока за извършване на проверката с още 30 дни. На 08.04.2010г.
преписката  е  постъпила  в  СГП  с  мнение  за  образуване  на  ДП  за
престъпление от общ характер. С постановление от  03.06.2010г. прокурор
Андрей Андреев е образувал ДП срещу  ИИ за престъпление по чл.248а, ал.3,
вр.ал.2  от  НК.  На  28.07.2010г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  от
разследващия  орган  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  На
29.07.2010г. прокурор Андреев е направил искане на основание чл.234, ал.3
от НПК до административния ръководител на СГП за удължаване на срока за
разследване  по  ДП.  С  писмо  от  03.08.2010г.  зам.  градски  прокурор  Б.
Джамбазов е удължил срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от
03.08.2010г.

Пр.пр. № Е 7277/2009г. по описа на СГП, ЗМ № 234/2010г. по описа
на ГД „ДП”. 

Преписката е образувана по повод писмо на ВКП, входирано в СГП на
03.07.2009г.,  с  което  е  изпратен  сигнал  на  Националната  ветеринарно
медицинска служба. С постановление от 08.07.2009г. прокурор  С. Тотев е
възложил на Д „ ПОП” – МВР да извърши проверка по преписката, като е
дал подробни указания за изпълнение и срок за извършването й от 30 дни. На
14.08.2009г.  в  СГП  са  постъпили  материалите,   ведно  със  справка  от
извършената  проверка.  На  14.09.2009г.  прокурор  С.  Тотев  е  възложил
проверка  по  преписката,  която  да  се  извърши  в  срок  от  30  дни.  В
постановлението отново са дадени указания за изпълнение в три пункта. На
19.10.2009г. прокурор С. Тотев е изискал незабавното изпращане в СГП на
справка за хода на проверката по преписката, поради изтичане на срока за
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извършването й. На 06.11.2009г. материалите по преписката са постъпили в
СГП. С постановление от 10.12.2009г.  прокурор Тотев отново е  възложил
извършване на проверка по преписката в срок от 20 дни. В постановлението
отново  са  дадени  указани  за  изпълнение.  На  18.01.2010г.  материалите  по
преписката, ведно със справка от извършената проверка са входирани в СГП.
С  постановление  от  04.06.2010г.  /деловодно  обработено  на  07.06.2010г./
прокурор  Тотев  е  образувал  ДП  срещу  виновни  длъжностни  лица  за
престъпление по чл. 219, ал.1 от НК. В постановлението са дадени подробни
указания  по  разследването  на  ДП.  На  30.07.2010г.  в  СГП  е  постъпило
предложение  от  водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за
разследване по делото с 4 месеца. На 02.08.2010г. на основание чл.234, ал.3,
изр. 1 от НПК, прокурор В. Стефанова е направила искане до зам. градския
прокурор на СГП за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца,
считано от 08.08.2010г.  С писмо от 03.08.2010г.  зам.  градски прокурор Б.
Джамбазов е удължил срока за разследване по ДП с 4 месеца. На 11.10.2010г.
в СГП е входирана молба за връщане на документи, приобщени по делото
като веществени доказателства. На същата дата прокурор Тотев е изискал от
водещия  разследването  писмено  становище  относно  необходимостта  от
иззетите оригинални документи по ДП. На 25.10.2010г. в СГП е постъпило
становището  на  водещия разследването.  С постановление   от  02.11.2010г.
прокурор  Тотев  е  постановил  връщането  на  веществените  доказателства,
като е указал същите да бъдат предадени на отговорно пазене.

Пр. пр. № Е -8993/2009г. по описа на СГП, ДП №312/2010г. по описа
на „ГД” ДП – МВР. 

Преписката  е  образувана  по  повод  информация  за  извършено
престъпление,  публикувана  чрез  средство  за  масово  осведомяване.  С
постановление  от  19.08.2009г.  /  деловодно  обработено  на  21.08.2009г.  /
прокурор Стоил Тойчев  е възложил на Д „ПОП” извършване на проверка
по  преписката.  В  постановлението  са  дадени  конкретни  указания  за
изпълнение в срок от 30 дни. На 08.10.2009г. в СГП и постъпило писмо, с
което  се  иска  удължаване  на  срока  за  проверката,  ведно  със  справка  за
извършената  до  момента  работа  по  преписката.  На  09.11.2009г.  в  СГП  е
постъпила преписката с материалите от извършената проверка. С писмо от
13.11.2009г. в СГП са входирани материали за присъединяване към същата.
С писмо, получено в СГП на 18.12.2009г. от ВКП е изискана информация за
резултатите от проверката по преписката. С писмо от 23.12.2009г.,
адресирано  до  ВКП  прокурор  Тойчев  е  отговорил,  че  към  момента
преписката не е  приключила,  като по нея се извършва лична проверка от
наблюдаващия прокурор.  С писмо от 13.05.2010г. прокурор Стоил Тойчев е
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изискал от МС документи, свързани с извършваната проверка по преписката.
С постановление от 16.08.2010г. наблюдаващият прокурор е образувал ДП
срещу НИ за  престъпление  по  чл.282,  ал.1  от  НК.  В  постановлението  са
дадени подробни указания за изпълнение и разследването е възложено на ГД
„ДП”.  На  21.10.2010г.  в  СГП  е  постъпило  предложение  от  разследващия
орган  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На  25.10.2010г.  прокурор
Тойчев е направил искане до зам. градски прокурор на СГП за удължаване на
срока за разследване по ДП с 4 месеца, считано от 16.10.2010г. С писмо от
27.10.2010г.  зам.  градски  прокурор  Б.  Джамбазов  е  удължил  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 16.10.2010г.  

Пр.пр. № Е 6961/2008г. по описа на СГП, сл. дело № 103/2008г. по
описа на НСлС.  

С  постановление  от  31.07.2008г.  прокурор  Н.  Неделчев е  отделил
материали от пр.пр. № 3-0153/2006г. по описа на СГП, ДП – следствено дело
№  334/2006г.  по  описа  на  НСлС  и  е  образувал  ново  ДП  срещу  НИ  за
престъпление  по  чл.249,  ал.1,  пр.2  от  НК  /  редакция  на  НК,  бр.92  от
27.09.2002г./ На 24.09.2008г. в СГП е постъпило предложение за удължаване
на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца.  На  25.09.2008г.  прокурор  Н.
Неделчев  е  направил  искане  до  АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за
разследване   на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  с  4  месеца,  считано  от
01.10.2008г.  С  постановление  от  26.09.2008г.  прокурор  Неделчев  е  иззел
разследването по ДП от разследващия орган – следовател при 09 отдел при
НСлС и го е предал на нов разследващ орган – следовател при 03 отдел на
НСлС, като е дал указания по разследването. С писмо от 24.10.2008г. срокът
за  разследване  е  удължен  с  6  месеца,  считано  от  01.10.2008г.  С
постановление  от  13.03.2009г.  прокурор  Неделчев  е   разделил  13  тома
материали от ДП № 334/2006г. по описа на НСлС, пр.пр. № З-0153/2006г. по
описа на СГП  и е присъединил същите към материалите по ДП № 103/2008г.
по описа на НСлС, пр.пр. № 6961/2008г. по описа на СГП. На 23.03.2009г. в
СГП е входирано предложение за удължаване на срока за разследване по ДП
с  6  месеца.  На  25.03.2009г.  прокурор  Неделчев  е  направил  искане  на
основание чл.234, ал.3 от НПК до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване по ДП с още 6 месеца /делото се отличава с фактическа
и правна сложност. По същото са изготвени молби за правна помощ до 24
държави/. С писмо на ВКП от 22.04.2009г. срокът за разследване по ДП е
удължен  с  6  месеца,  считано  от  01.04.2009г.  На  18.09.2009г.  в  СГП  е
постъпило предложение за удължаване на срока за разследване по ДП с още
6 месеца, считано от 01.10.2009г.  На 23.09.2009г.  прокурор Н. Неделчев е
направил  искане  до  Главния  прокурор  на  РБ  за  удължаване  на  срока  за
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разследване  по  ДП  с  още  6  месеца,  считано  от  01.10.2009г.  С  писмо  от
14.10.2009г. ВКП е удължила срока за разследване по ДП с 6 месеца, считано
от 01.10.2009г. На 15.03.2010г. прокурор Н. Неделчев е направил искане до
Главния прокурор на РБ на основание чл.234, ал.3 от НПК за удължаване на
срока за разследване по ДП с още 6 месеца, считано от  01.04.2010г. С писмо
от 01.04.2010г. ВКП е уважила направеното искане и е удължила срока за
разследване по ДП с 6 месеца. На 29.09.2010г. наблюдаващият прокурор е
направил  искане  до  административния  ръководител  на  АП  –  София  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  6  месеца,  считано  от
01.10.2010г.  /посочено е,  че  не  са получени отговори на  молби за  правна
помощ от 15 държави./ С писмо на апелативния прокурор на АП - София от
12.10.2010г. срокът за разследване по ДП е удължен с 6 месеца, считано от
01.10.2010г.  Не се установиха нарушения по движението на ДП.            
 
          Досъдебни производства, образувани в предходни години

          Пр.пр.№ 2610/2007г. по описа на СГП.
          Досъдебното  производство  е  образувано  на  27.02.2007г.  с
постановление на прокурор от СГП Емил Галипонов срещу двама известни
извършители, за престъпления съответно  по чл.321,ал.3, вр.ал.1 и ал.2 НК и
по чл.354а, ал.2, вр. чл.20,ал.2 НК. Разследването е възложено на НСлС. Към
22.03.2007г.  наблюдаващ прокурор е  Русинова.  По делото са  извършени
множество ПСД. Приложен е следствен план. Изпратена е молба за правна
помощ до Република Турция и получен отговор. През юли 2009г. е направено
ново  предложение  за  правна  помощ  до  Република  Турция  за  разпит  на
свидетели,  получаване  на  заверени  копия  от  влезли  в  сила  присъди  и  за
разпит на привлечените  като обвиняеми две лица. По тази  съдебна поръчка
има частично изпълнение, получено през месец май 2010г. Междувременно,
в България е привлечено като обвиняем и трето лице.  По делото е искано
удължаване  на  срока  на  разследване   8/осем/  пъти,  като  е  дадено  такова.
Деветото  искане  за  удължаване  срока  на  разследване  е  изготвено  от
прокурор М.Станкова на  26.07.2010г.  поради необходимост от  изчакване
получаването  на  документи  от  Република  Турция.  Искането  е  уважено  с
писмо от  10.08.2010г.  на  САП, като срокът  на разследване  е  удължен с 6
месеца,  считано  от  27.08.2010г.  Основната  причина  за  множеството
искания  за  удължаване  срока  на  разследване  е  необходимостта  от
изпълнение  на  МПП  от  Република  Турция. Регулярно  по  делото  са
изпращани  справки  за  хода  на  разследването  до  ВКП  –  отдел  09
„Противодействие   на  организираната  престъпност”.  В  наблюдателното
производство е приложено писмо от 12.11.2007г. на наблюдаващия прокурор
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Е.Русинова,  съдържащо  запитване  до  Върховна  касационна  прокуратура
Отдел  „МЕЖДУНАРОДНО  ПРАВНО  СЪТРУДНИЧЕСТВО”  относно
обстоятелството изпълнена ли е съдебната поръчка от компетентните власти
в Република Турция, което е единственото запитване.

          Пр.пр.№ 7390/2007г. по описа на СГП.
          С постановление на прокурор М.Момчев от 26.07.2007г. е прието за
наблюдение  БПП  №  ЗМ  2052/07г.  по  описа  на  07  РПУ-СДП.  Същото  е
преобразувано в дознание. ДП се води срещу двама известни извършители за
престъпление  по  чл.198,  ал.1  пр.1,  вр.чл.20,ал.2  вр.ал.1,  вр.чл.26,ал.1  НК,
които са привлечени като обвиняеми.  На 27.07.07г.  е направено искане до
САП  за  удължаване  срока  на  разследване  с  два  месеца,  считано  от
08.08.2007г. Искането е уважено. С писмо от 11.10.2007г. на САП срокът на
разследване е удължен с още два месеца, считано от 08.10.2007г. С писмо от
20.12.2008г., входирано в СГП на 29.12.2008г. СРП е изпратила материалите
по  дознание  № ЗМ № 2052/2007г.  по  описа  на  07  РПУ-СДП,  „погрешно
изпратено в СРП.” С постановление от  12.02.2009г. прокурор М.Момчев е
спрял наказателното производство на основание чл.244,ал.1,т.3 НПК, като в
постановление  не  е  посочено  името  на  лицето,  свидетел-очевидец.  С
постановление  от  12.02.2009г.  производството  е  възобновено.  В
постановлението  на  прокурор  Момчев  се  сочи,  че  „След  преглед  на
събраните  доказателства  е  видно,  че  разследването  е  провеждано
немарливо,  като  към  настоящия  момент  са  изтекли  сроковете  на
разследване  и  дознателят  не  е  положил  усилия  да  събере  всички
относими доказателства.””Водещият разследването да има предвид, че
МН на обвиняемите са наложени с определение на САС от 12.06.2007г.”
На  23.04.2009г.  е  изведено  искане  на  прокурор  Момчев  до  САП  за
удължаване срока на разследване с 2 месеца, считано от 12.04.2009г. Същото
е уважено. ДП е входирано в  СГП на 18.06.2009г. с мнение за предаване на
съд.  С  писмо  от  09.09.2009г.  на  градския  прокурор  на  СГП  е  внесен
обвинителен акт в СГС, изготвен от прокурор Момчев. (ПД № 328/09г.)  В
наблюдателното дело не се съдържат напомнителни писма, от които
да е видно, че ДП е изисквано от разследващия орган след изтичане срока
на разследване.

          Пр.пр.№ 7674/2007г. по описа на СГП.
          ДП  е  образувано  с  постановление  на  прокурор  Н.Нейков от
13.07.2007г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194,ал.1 НК
и по чл.249,ал.1 НК. Постановено е разследването да се извърши от дознател
от 04 РПУ-СДП. ДП е входирано в СГП на 14.08.2008г. с мнение за спиране.
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На  13.05.2009г.  делото  е  преразпределено   на  прокурор  Б.Балев.  С
постановление  от  26.05.2009г.   прокурор  Балев  е  постановил  спиране  на
наказателното  производство  на  основание  чл.244,ал.1,т.2,  чл.245,ал.1  НПК.
На водещия разследването е указано да изготви и изпрати за съгласуване в
СГП  план  за  извършване  на  отделни  действия  с  цел  разкриване  на
извършителя. В НП не е приложен такъв план.

          Пр.пр.№1491/2007г. по описа на СГП
          На  18.01.2007г.  във  02 РПУ-СДП е  започнато  дознание   срещу
неизвестен  извършител  с  оглед  престъпление  по  чл.123,ал.1  НК.  На
30.07.2007г  . прокурор  Момчев е  постановил  спиране  на  наказателното
производство  на  основание  чл.244,ал.1,т.2  НПК.  С  постановление  от
30.07.2007г. производството е възобновено като са дадени подробни указания
по  разследването.  На  18.10.2007г.  прокурор  Момчев  е  изготви  искане  за
удължаване  срока  на  разследване  с  2  месеца,  считано  от  30.09.2007г.  С
писмо,  изведено  от  22.10.2007г.,  прокурор  Д.Димитров   е  изискал  от
разследващия  орган  незабавно  да  бъде  изготвена  справка  за  извършените
следствени действия след възобновяване на досъдебното производство и да
бъдат посочени причините, поради които същото не е приключено. С писмо
от 25.10.2007г. на САП срокът за разследване е удължен  с 2 месеца, считано
от  30.09.2007г.  На  14.12.2007г.  е  изготвено  ново  искане  от  прокурор
Д.Димитров  за  удължаване  срока  на  разследване  с  2  месеца,  считано  от
30.11.2007г.  Като причина за изготвяне на искането е не изготвяне в срок на
постановената  в  хода  на  разследването  петорна  съдебно-медицинска
експертиза. Искането е уважено. На 26.03.2008г. е изпратено напомнително
писмо  до  разследващия  орган,  че  двумесечният  срок  е  изтекъл и  че  не  е
изпълнено разпореждането за докладване на делото преди изтичане на този
срок. На 09.04.2008г. е изпратено ново напомнително писмо, подписано от
мл.прокурор Цв.Петкова, с искане за незабавно докладване на досъдебното
производство  и  с  посочване,  че  срокът  за  разследване  е  изтекъл.  На
21.04.2008г.  в  СГП  е  входирано  досъдебното  производство  с  мнение  за
прекратяване.  С  постановление  от  15.05.2008г.  мл.прокурор  Цв.Петкова  е
изпратила  делото  на  разследващия  орган  с  подробни  указания  по
разследването,  като   е  определила   срок  за  изпълнението  им  20  дни.
Постановлението е изведено от СГП на 17.05.2008г. На 21.07.2008г. с писмо
наблюдаващият прокурор е изискал делото от разследващия орган, надлежно
приключено,  съгласно  указаното  в  постановлението  от  17.05.2008г.  На
22.08.2008г. в СГП е входирана справка от дознателя по делото, в която се
дават обяснения за причините,  поради които не може да бъде приключено
делото,  които  са  обективни  –  не  изготвено  заключение  по  назначената
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експертиза, не изготвено удостоверение  за наследници и др. Приключеното
ДП  е  входирано  в  СГП  на  04.11.2008г.  с  мнение  за  прекратяване.  С
постановление от 05.11.2008г. мл.прокурор Цветкова отново  е върнала ДП
за предявяване материалите на пострадалите, като е определила срок от 20
дни.  На  07.01.2009г.  е  изпратено  напомнително писмо,  като  е  определен
срок  за  изпращане  на  делото  до  10.01.2009г.  ДП  е  входирано  в  СГП  на
04.02.2009г.  като  е  преразпределено  на  прокурор  Александрова.  С
постановление от 03.04.2009г.  е прекратено наказателното производство на
основание чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.1 НК.

Пр.пр. № 9558/2006г. по описа на СГП, ДП № 5087/2007г. по описа
на 08 РУ – СДВР. 
          На  29.11.2006г.  преписката  е  постъпила  в  СГП,  изпратена  по
компетентност от СРП съобразно правилата за подсъдност,  регламентирани
в чл.35, ал.2 от НПК. С постановление от 01.12.2006. /деловодно обработено
на 04.12.2006г./ прокурор Ст. Милев е приел по компетентност материалите
по  преписката  и  е  възложил на  СДП – НИП извършване  на  проверка  по
преписката, с оглед данни за престъпление по чл.242, ал.2, вр.чл.18, ал.1 от
НК  в  срок  от  30  дни,  като  е  дал  указания  за  изпълнение.  С  писма  от
10.01.2007г. и 22.01.2007г. прокурор Милев е изискал да бъде уведомен за
резултатите  от  проверката,  поради  изтичане  на  дадения  срок  за
извършването й. На 31.01.2007г. материалите по преписката са постъпили в
СГП.  С  постановление  от  01.02.2007г.  /деловодно  обработено  на
02.02.2007г./ прокурор Ст. Милев е образувал ДП срещу НИ за престъпление
по  чл.242,  ал.2,  вр.чл.18,  ал.1,  пр.1  от  НК.  В  постановлението  са  дадени
подробни  указания  за  изпълнение.  С  писмо  от  13.03.2007г.  мл.  прокурор
Милев  е изискал материалите по ДП да се докладват по реда на чл.203, ал.3
от НПК към дата - 15.03.2007г. На 27.03.2007г. ДП е постъпило в СГП на
основание чл.203, ал.3 от НПК. На същата дата в СГП е входирано искане от
водещия  разследването  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На
28.03.2007г. прокурор Стефан Милев е направил искане на основание чл.234,
ал.3 от НПК до АП – София  за удължаване на срока за разследване по ДП с
4 месеца,  считано от 01.04.2007г.  С писмо от 28.08.2007г.  наблюдаващият
прокурор е изпратил ДП в СДП за продължаване на разследването. С писмо
от 02.04.2007г.  АП – София е удължила срока за  разследване с  3 месеца,
считано от 01.04.2007г. С писмо от 29.06.2007г. прокурор Милев е изискал
незабавен доклад на ДП, предвид обстоятелството, че на 01.07.2007г. изтича
срока за разследване. На  12.07.2007г. ДП е постъпило в СГП.  С писмо от
17.07.2007г. прокурор Милев е изпратил ДП в СДП, след доклад по реда на
чл.226, ал.1 от НПК, като е указал да се състави заключително постановление

168



съобразно доказателствата по делото и същото да се изпрати в СГП по реда
на  чл.235  от  НПК.  На  22.10.2007г. ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за
спиране.  С  постановление  от  същата  дата  /деловодно  обработено  на
23.10.2007г.  /  прокурор Ст. Милев е спрял наказателното производство на
основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С писмо от 04.12.2009г. прокурор  Цв.
Вергов е изискал информация за наличие на основания за възобновяване на
наказателното производство. /в наблюдателното производство не се намери
получен отговор на писмото/

Пр.пр. № 3309/2007г. по описа на СГП, ДП № 693/2007г. по описа
на 05 РПУ – СДП. 
          ДП е започнато на 17.03.2007г. на основание чл.212, ал.2 от НПК,
срещу ИИ  за  престъпление по чл.354а,  ал.1,  пр.4,  алт.2,  изр.1 от НК. На
11.06.2007г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на основание чл. 25,
т.2  от  НПК.  С  постановление  от  11.06.2007г.  /деловодно  обработено  на
14.06.2007г./  прокурор Д. Стефанов е спрял наказателното производство на
основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението са посочени номерата
на  бюлетина  и  телеграмата,  с  които  лицето  е  било  обявено  за  ОДИ.  На
02.07.2007г.  в  СГП  е  постъпило  искане  от  разследващия  орган  за
възобновяване на наказателното производство. С постановление на прокурор
Е.Дангов от  23.07.2007г.  /деловодно  обработено  на  24.07.2007г./
наказателното  производство  е  възобновено.  ДП е  изпратено  от  05  РПУ –
СДП на 23.09.2007г. и е получено в СГП на 11.10.2007г. за произнасяне по
компетентност,  с  оглед  данни  за  осъществен  състав  на  престъпление  по
чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК.  С постановление от 19.10.2007г. / деловодно
обработено на 24.10.2007г. / прокурор Е. Дангов е прекратил наказателното
производство срещу лицето за престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4, алт.1, пр.1
от НК и на основание чл.35, ал.1 и ал.2 от НПК  е изпратил материалите по
ДП на СРП по компетентност.

Пр.пр. № 4100/2007г. по описа на СГП,  ДП № 30/2007г. по описа на
ГД „БОП” – МВР.  
           ДП е образувано с постановление на прокурор  Н. Невенчин от
18.04.2007г.  /деловодно  обработено  на  21.04.2007г./  срещу  НИ  за
престъпление по чл.  278,  ал.3 от НК.  На 07.06.2007г.  в  СГП е постъпило
предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На 11.06.2007г.
прокурор Невенчин е направил искане на основание чл.234, ал.3 от НПК до
АП – София за удължаване на срока за разследване с 2 месеца, считано от
18.06.2007г. Срокът за разследване по ДП е удължен с 2 месеца с писмо от
25.06.2007г. на АП – София. На 09.08.2007г. в СГП е входирано предложение
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за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  делото  с  още  2  месеца.  На
27.08.2007г.  прокурор Н.  Невенчин е  направил искане до АП – София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  2  месеца,  считано  от
18.08.2007г.,  което  е  уважено.  С  писмо  от  12.10.2007г.  наблюдаващият
прокурор е  изискал  незабавно  да  бъде  уведомен относно извършените до
този  момент  действия  по  разследването,  както  и  да  бъдат  предприети
съответните мерки за приключване на ДП в указания от АП – София срок. На
16.10.2007г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  прекратяване  на
наказателното  производство  на  основание  чл.  24,  ал.1,  т.1  от  НПК.  С
постановление  от  12.12.2007г.  /деловодно  обработено  на  18.12.2007г./
прокурор Н. Невенчин е прекратил наказателното производство на основание
чл.243, ал.1, т.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

Пр.пр. 2863/2005г. по описа на СГП, ДП № 1452/2004г. по описа на
09 РУ – СДВР. 
          С постановление на СРП ДП е изпратено на основание чл.28, ал.2 от
НПК /отм./ в СГП, с оглед данни за извършено престъпление по чл.199, ал.1,
т.3,  вр.чл.198,  ал.1  от  НК.  Същото  е  постъпило в  СГП на  27.05.2005г.  С
постановление  от  30.05.2005г.  /деловодно  обработено  на  02.06.2005г./
прокурор  Ю. Петкова е  спряла наказателното производство на основание
чл. 239, ал.1, т.2 и ал.4 от НПК /отм./ На 26.07.2006г. в СГП е постъпило
предложение от водещия разследването за възобновяване на наказателното
производство. С постановление от 26.07.2006г. прокурор Емил Галипонов е
възобновил наказателното производство. С писмо от 04.09.2006г. прокурор
Галипонов е изискал доклад на делото в СГП, предвид изтичащият срок на
разследване, с оглед разпоредбата на чл.226, ал.1-3 от НПК. На 16.11.2006г.
ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране на наказателното производство.
На 16.11.2006г. прокурор Галипонов е направил искане на основание чл.234,
ал.3, изр.1 от НПК за удължаване на срока за разследване по ДП с още 4
месеца,  считано  от  26.09.2006г.  С  писмо  от  23.11.2006г.  АП  –  София  е
удължила срока за разследване по ДП с 4 месеца. С  писмо  от 27.11.2006г.
прокурор Галипонов е върнал ДП в 09 РПУ – СДП с дадени указания по
разследването. На 15.01.2007г. ДП е получено в СГП с мнение за спиране. С
постановление  от  21.02.2007г.  /деловодно  обработено  на  06.03.2007г./
прокурор Галипонов е спрял наказателното производство на основание чл.
244, ал.1, т. 2 от НПК. С писмо от 19.07.2007г. наблюдаващият прокурор е
изискал  незабавното  изпращане  на  ДП.  Същото  е  постъпило  в  СГП  на
01.08.2007г. С  постановление  от  03.08.2007г.  /деловодно  обработено  на
09.08.2007г./  прокурор  Емил  Галипонов  е  възобновил  наказателното
производство  и  е  дал  указания  за  изпълнение.  На  15.11.2007г.  ДП  е
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постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  19.08.2008г.
/деловодно обработено на 15.09.2008г./ - осем месеца след изтичане на срока
предвиден в разпоредбата на чл.242, ал.3 от НПК,  прокурор Галипонов е
спрял наказателното производство на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В
постановлението е указано да се изискат всички справки за лицето, срещу
което  се  води  разследването  и  същото  да  се  обяви  за  ОДИ.  С  писма  от
29.12.2009г.  на  прокурор  Ю. Петкова и  от  05.02.2010г.  на  прокурор  Ал.
Кузманова  ДП  е  изискано  за  преценка  наличие  на  основания  за
възобновяването му. Също така е изискана справка за  това дали лицето е
обявено за ОДИ, с посочване на номер на телеграмата. На 09.02.2010г. ДП е
постъпило  в  СГП.  С  писма  от  15.02.2010г.  прокурор  Ал.  Кузманова  е
изискала справка от  09 РУ – СДВР за  номера на  телеграмата  за  ОДИ на
лицето, както и изпращане в СГП на всеки три месеца на справки, от които
да е видно, какви ОИМ са проведени с цел издирване местонахождението на
извършителя  на  престъплението.  На  19.04.2010г.  в  СГП  са  постъпило
писмено обяснение на лицето относно актуалното му местонахождение. С
постановление от 26.04.2010г. прокурор Албена Кузманова е постановила, че
не са налице основания за възобновяване на разследването. 

Пр.пр. № 12502/2007г. по описа на СГП, ДП № 5308/2010г. по описа
на 05 РУ – СДВР. 
           ДП  е  образувано  с  постановление  от  28.11.2007г.  /деловодно
обработено  на  03.12.2007г./  на  прокурор  Ст.  Милев срещу  НИ  за
престъпление по чл.257, ал.1, пр.1, вр.чл.255, ал.1, пр.2, вр.чл.2, ал.1 от НК
/ред. стара – ДВ, бр.62 от 1997г./, чл.257, ал.1, пр.2, вр.чл.256, пр.1, вр.чл.2,
ал.1 от НК /ред. стара – ДВ, бр.62 от 1997г./и по чл. 313, ал.2, вр. ал.1 от НК.
В  постановлението  са  дадени   подробни  указания  за  изпълнение.  На
23.01.2008г. мл. прокурор Ст. Милев е направил искане на основание чл. 234,
ал.3, изр.1 от НК за удължаване на срока за разследване по ДП с 4 месеца,
считано от 29.01.2008г. С писмо на АП – София от 05.02.2008г. направеното
искане е уважено. С писмо от 15.05.2008г. мл. прокурор Ст. Милев е изискал
ДП  да  се  докладва  по  реда  на  чл.226  от  НПК,  с  оглед  преценка  за
извършените действия по разследването.  На 10.06.2008г.  мл. прокурор Ст.
Милев  е  направил  искане  на  основание  чл.  234,  ал.3,  изр.2  от  НПК  до
Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване  с 6 месеца,
считано от 29.05.2008г. На 01.07.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за
спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С писмо от 07.07.2008г. мл.
прокурор Ст.  Милев е  върнал ДП  в 05 РПУ – СДП за продължаване на
разследването,  предвид  направеното  искане  за  удължаване  на  срока  за
разследване до Главния прокурор на РБ. С писмо от 05.08.2008г.  срокът за
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разследване  е  удължен  с  6  месеца,  считано  от  29.05.2008г.  С  писмо  от
10.11.2008г. прокурор Милев е указал в 3 дневен срок да бъде уведомен за
необходимостта от удължаване на срока за разследване по ДП, както и за
причините, които налагат това. На 24.11.2008г. в СГП е входирано искане за
удължаване на срока за  разследване по ДП.  На 28.11.2008г.  мл.  прокурор
Милев е направил искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока
за  разследване  по  ДП  на  основание  чл.234,  ал.3,  изр.2  от  НПК с  още 4
месеца, считано от 29.11.2008г., което е уважено с писмо от 20.12.2008г. на
Главния  прокурор  на  РБ.  По  искане  на  наблюдаващия  прокурор  от
17.03.2009г.,  срокът за разследване е удължен с още 4 месеца,  считано от
29.03.2009г.  с писмо на ВКП от 01.04.2009г. На 06.07.2009г. ДП е постъпило
в СГП с мнение за спиране на наказателното производство на основание чл.
244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  29.07.2009г.  /деловодно
обработено  на  03.08.2009г./  прокурор  С.  Попова е  спряла  наказателното
производство на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. С писмо от 12.02.2010г.
прокурор Я. Димитров е изискал от 05 РУ – СДВР да бъде уведомен дали е
установен извършителя на престъплението и отпаднало ли е основанието за
спиране на наказателното производство, както и да бъде изготвена справка за
извършените  до  момента  ОИМ  за  разкриване  на  извършителя.  На
19.04.2010г.  в  СГП  е  постъпила  докладна  записка  относно  проведените
ОИМ, както и план за провеждане на ОИМ по ДП. 

Пр.пр. 4965/2005г. по описа на СГП, ДП № 5379/2004г. по описа на
02 РУ – СДВР. 
          Преписката е образувана по повод извършена служебна проверка по
пр.  пр.  № 3852/2004г.  по описа на  СРП.  С постановление от  31.08.2009г.
/деловодно обработено на 01.09.2005г./  на прокурор Р. Василев  е отменено
постановление на СРП за отказ от образуване на ДП. На основание чл. 28,
ал.2 от НПК / отм./ материалите по преписката са приети по компетентност,
като  е  възложено  на  СДВР  да  се  извърши  допълнителна  проверка  по
преписката в срок от 30 дни, с оглед данни за извършено престъпление по
чл.255,  256,  257  от  НК.  С  писмо  от  27.10.2005г.  прокурор  Р.  Василев  е
удължил  срока  за  извършване  на  проверката  с  1  месеца,  считано  от
31.09.2005г. На 27.12.2005г. в СГП са получени материалите от извършената
проверка. С постановление деловодно обработено на 29.12.2005г. прокурор
Р. Василев е върнал преписката с дадени подробни указания за извършване
на  допълнителна  проверка  в  срок  от  1  месец.  С  писмо  от  02.03.2006г.
прокурор  Р.  Василев  е  удължил срока  за  извършване  на  проверката  до  1
месец, считано от 02.03.2006г. На 26.06.2006г. материалите по преписката са
постъпили в СГП. С постановление от 27.06.2006г. прокурор Р. Василев е
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изпратил материалите по преписката в 02 РПУ – СДВР за извършване на
допълнителна проверка. С писмо на прокурор Р. Василев от 15.08.2006г. е
удължен  срока  за  извършване  на  проверката  до  1  месец,  считано  от
15.08.2006г. На 18.01.2007г. материалите по преписката са постъпили в СГП.
С  постановление  от  29.01.2007г.  /деловодно  обработено  на  09.02.2007г./
прокурор  Д. Маринов е възложил да се извърши допълнителна проверка в
срок от 30 дни. С писмо от 11.04.2007г. прокурор Маринов е удължил срока
за  извършване  на  проверката  с  30  дни.  На  16.04.2007г.  материалите  по
преписката са постъпили в СГП. С постановление от 23.04.2007г. /деловодно
обработено на 26.04.2007г./  прокурор Маринов е възложил на 02 РПУ – СДП
да се извърши допълнителна проверка по преписката, като е дал указания,
които да се изпълнят в срок от 30 дни. С напомнително писмо от 02.06.2007г.
са  изискани  материалите  по  преписката,  поради  изтичане  на  срока  за
извършване на проверката. Преписката е постъпила в СГП на 21.06.2007г. На
22.06.2007г. прокурор Маринов е направил искане до СРС за разкриване на
банкова тайна.  С постановление от 20.11.2007г.  /деловодно обработено на
23.11.2007г./  прокурор  Маринов  е  образувал  наказателното  производство
срещу НИ за престъпление по чл.257 от НК, вр.чл.255, ал.1, вр.чл.2, ал.1 от
НК. В постановлението са дадени подробни указания по разследването. На
09.01.2008г. прокурор Маринов е изискал незабавен доклад на делото, като в
случай,  че  разследването  не  е  приключило   да  се  изготви  мотивирано
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На  23.01.2008г.
прокурор Д. Маринов е направил искане до АП – София за удължаване на
срока за разследване по ДП на основание чл.234, ал.3 от НПК с 4 месеца,
считано от 23.01.2008г. С писмо на АП – София от 30.01.2008г. искането е
уважено. На 21.05.2008г. прокурор Д. Маринов е изпратил писмо до 02 РПУ
– СДП, с което е изискал доклад на ДП в срок до 30.05.2008г. Въз основа на
направено  предложение  от  разследващия  орган,  постъпило  в  СГП  на
28.05.2008г.,  прокурор  Маринов  е  направил  искане  на  същата  дата  до
Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по ДП с 8
месеца, считано от 23.05.2008г., което е уважено с писмо от 22.07.2008г. С
писма от 10.07.2008г. и от 24.09.2008г. наблюдаващият прокурор е изискал
справка за действията по разследването, които са извършени до този момент.
На 05.11.2008г. ДП е постъпило в СГП за доклад по реда на чл.203, ал.3 от
НПК.  С  постановление  от  06.11.2008г.  /деловодно  обработено  на
10.11.2008г./ прокурор Д. Маринов е дал указания по разследването. С писма
от  09.01.2009г.  и  от  02.02.2009г.  прокурор  Маринов  е  изискал  незабавен
доклад на ДП. На 02.02.2009г. в СГП е входирано предложение от водещия
разследването за удължаване на срока за разследването по ДП. С писмо от
09.02.2009г.  прокурор  Тафров е  изискал  ДП,  ведно  със  заключително
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постановление и справка за извършените действия по разследването. ДП е
постъпило в СГП на 26.02.2009г. с мнение за спиране на основание чл. 244,
ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 12.03.2009г. /деловодно обработено на
16.03.2009г./  прокурор  М. Немска е  спряла наказателното производство
на  основание  чл.  244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  С  постановление  от  20.03.2009г.
прокурор  М.  Немска  е  възобновила  наказателното  производство. На
29.06.2009г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране. С постановление от
01.07.2009г.  /деловодно обработено на 03.07.2009г./  прокурор М. Немска е
спряла наказателното производство на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК.
С  постановление  от  06.07.2009г. прокурор  М.  Немска  е  възобновила
наказателното производство.  Въз основа на предложение от разследващия
орган, постъпило в СГП на 11.08.2009г.,  прокурор Немска е направила на
21.08.2009г. искане  до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП с още 4 месеца, считано от 10.09.2009г. С писмо от 27.08.2009г. АП –
София  е  удължила  срока  за  разследване  с  4  месеца.  На  03.11.2009г.  с
наблюдаващия  прокурор  по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  е  съгласувано
постановление за привличане на обвиняем. На 18.12.2009г. ДП е получено в
СГП  с  мнение  за  съд.  На  06.01.2010г.  прокурор  М.  Немска  е  направила
искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване по
ДП с още 2 месеца, считано от 10.01.2010г. Направеното искане е уважено с
писмо на  ВКП от  25.01.2010г.  С постановление от  същата  дата  прокурор
Немска частично е прекратила наказателното  производство  по ДП водено
срещу ИИ, за престъпление по чл. 257, вр.чл.256, ал.1 /ред. ДВ бр.62/1997г./,
вр.чл.18,  ал.1,  вр.чл.2,  ал.1  от  НК  и  е  изпратила  материалите  по  ДП  по
компетентност в СРП, с оглед данни за престъпление по чл.212, ал.4, вр.ал.1
от НК.

Пр.пр.  9396/2006г.  по  описа  на  СГП,  ЗМ 537/2006г.  по  описа  на
СДП. 
       ДП е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 21.11.2006г.,  срещу
НИ  за  престъпление  по  чл.  115  от  НК.  С  постановление  от  24.11.2006г.
прокурор М. Момчев е дал подробни указания по разследването на ДП. На
27.12.2006г. наблюдаващият прокурор е изпратил справка до ВКП за хода на
разследването по ДП. На 22.01.2007г. прокурор Момчев на основание чл.234,
ал.3 от НПК е направил искане до АП – София за удължаване на срока за
разследване  по  ДП  с  2  месеца,  считано  от  19.01.2007г.  С  писмо  от
26.01.2007г. АП – София е удължила срока за разследване по ДП с 2 месеца,
считано от 21.01.2007г. Във връзка с направено на 13.03.2007г. предложение
от водещия разследването, на 20.03.2007г. прокурор М. Момчев е направил
искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по ДП с още 2
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месеца, считано от 21.03.2007г. На 05.04.2007г. в СГП е входирана молба за
връщане  на  вещи,  приобщени  по  ДП  като  веществени  доказателства.  С
постановление  от  23.04.2007г.  /деловодно  обработено  на  26.04.2007г./
прокурор М.  Момчев е  постановил връщане вещи,  които са  изчерпателно
изброени в обстоятелствената част на постановлението. С постановление от
12.07.2007г. наблюдаващият прокурор е спрял ДП на основание чл.244, ал.1,
т.2  от  НПК.   С  постановление  от  същата  дата прокурор  М.  Момчев  е
възобновил  наказателното  производство. ДП  е  постъпило  в  СГП  на
03.09.2007г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. На
12.10.2007г. в СГП е входирано писмо от АП – София, с което е изискана
актуална справка за хода на разследването по ДП,  както и за това удължаван
ли  е  срока  за  разследване  по  ДП  след  21.05.2007г.  С  постановление  от
17.10.2007г. /деловодно  обработено  на  19.10.2007г./  прокурор  Момчев  е
спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С
писмо от 19.10.2007г. прокурор Момчев е уведомил АП – София за това, че
наказателното производство е спряно. На 20.12.2007г.  прокурор Момчев е
изискал  от  СДП  материалите  по  ДП,  поради  постъпила  молба  с  правно
основание чл.111, ал.2 от НПК. На 14.01.2008г. ДП е постъпило в СГП. С
писмо от 25.01.2008г. прокурор Момчев е върнал материалите по ДП в СДП,
ведно  с  получената  молба,  като  е  изискал  становище  от  водещия
разследването. На 12.02.2008г. материалите по ДП, ведно със становището са
постъпили в СГП. С постановление от 25.03.2008г. /деловодно обработено на
31.03.2008г./ прокурор М. Момчев е уважил постъпилата в СГП молба.

Досъдебни производства, наблюдавани и решени през 2009г. 

          Пр.пр.№ 11310/2009г. по описа на СГП (ПД № 451/2009г.)
          С постановление от 28.08.2009г., деловодно обработено на 01.09.2009г.,
прокурор В.Андреев е приел за наблюдение ДП № 3051/09г.  по описа на 06
РПУ-СДП, образувано при условията на чл.356, ал.1 НПК, срещу известен
извършител  за  престъпление  по  чл.354А,  ал.3  НК.  С  постановлението  са
дадени подробни указания до разследващия орган, включително и да предяви
обвинение  срещу извършителя  при спазване  на  изискванията  на  чл.219 от
НПК.  На 17.09.09г.  прокурор В.Андреев  е  направил искане за  удължаване
срока на разследване с 4 месеца, считано от 05.10.2009г. Същото е уважено.
Постановлението  за  привличане  на  обвиняемия  е  съгласувано  с
наблюдаващия  прокурор  на  27.10.2009г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на
24.11.2009г.  с  мнение  за  предаване  обвиняемия  на  съд.  На  11.12.2009г.
прокурор  В.Андреев  е  изготвил  обвинителен  акт,  който  е  изведен  на
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14.12.2009г.  и  внесен  в  СГС.  На  12.02.2010г.  е  постановена  осъдителна
присъда.

          От образуването на досъдебното производство до приключването
му същото е наблюдавано  от един прокурор. Няма допуснати нарушения
по  движението,  спазени  са  процесуалните  срокове.  Наблюдаващият
прокурор  е  осъществявал  ефективно  ръководство  и  контрол  над
дейността на разследващия орган. Наказателното производство, в двете
му  фази,  е  приключило  в  разумен  срок.  От  образуването  на  ДП  до
постановяването от СГС на осъдителна присъда е изтекъл период от
около пет месеца и половина.

          Пр.пр.№ 11437/2009г. по описа на СГП (ПД № 1/2010г.)
          С постановление от 07.09.2009г., деловодно обработено на 09.09.09г.,
прокурор  Близнакова е  приела  по  подсъдност  в  СГП  досъдебно
производство, образувано на основание чл.212,ал.2 от НПК на 26.07.2009г.,
срещу  известен  извършител  за  престъпление  по  чл.115  НК.  С
постановлението  са  дадени  подробни  указания  до  разследващия  орган,
включително и да предяви обвинение срещу извършителя при спазване на
изискванията на чл.219 от НПК. На 09.09.09г. от СГП е изведено искане на
наблюдаващия  прокурор,  подробно  мотивирано,   за  удължаване  срока  на
разследване  с  4  месеца,  считано  от  26.09.2009г.  Същото  е  уважено.
Постановлението  за  привличане  на  обвиняемия  е  съгласувано  с
наблюдаващия прокурор. На 29.12.2009г. делото е входирано в СГП с мнение
да  предаване  на  съд.  На  04.01.2010г.  прокурор  Близнакова  е  изготвила
обвинителен акт, който е внесен в СГС  с писмо от 05.01.2010г. Образувано е
НОХД, на което е даден ход на съдебното следствие. 
           От образуването на досъдебното производство до приключването
му същото е наблюдавано  от един прокурор. Няма допуснати нарушения
по  движението,  спазени  са  процесуалните  срокове.  Наблюдаващият
прокурор  е  осъществявал  ефективно  ръководство  и  контрол  над
дейността  на  разследващия  орган.  Досъдебната  фаза  е  приключила  в
разумен срок.  От образуването на ДП до внасянето на обвинителен акт
в  СГС  е изтекъл период от около  четири месеца.

          Пр.пр.№ 4065/2006г. по описа на СГП
          На 16.06.2006г. е образувано дознание № ЗМ 271/2006г. по описа на
ОДП-София,  срещу неизвестен  извършител за  извършено престъпление по
чл.354а,ал.1,пр.4 и 6 НК. По досъдебното производство има произнасяния
на  8  прокурора  от  СГП.  На  19.07.2006г.  е  извършено  привличане  на
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обвиняем.  С  постановление  от  31.01.2007г.  прокурор  от  СГП е  прекратил
наказателното производство и е изпратил същото по подследственост на СРП.
С постановление от 30.04.2008г. САП е отменила постановлението на СГП  и
е определила тази прокуратура за компетентна да осъществява ръководство и
надзор  по  досъдебното  производство.  С  постановление  от  20.07.2009г.
прокурор А.Костова е установила, че разрешеният от главния прокурор срок
за  разследване  е  изтекъл  на  29.09.2008г.,  че  разследващият  орган  не  е
направил предложение за удължаване срока на разследване, като действия по
разследването са извършени извън срока, поради което е следвало да бъдат
преповторени, но това не е изпълнено. На основание чл.244,ал.1,т.3, вр.чл.24
НПК  производството  е  спряно.  С  постановление  от  24.07.2009г.
производството  е  възобновено.  На  02.02.2010г.  в  СГП  е  входирано
досъдебното  производство  с  мнение  за  съд.  На  02.03.2010г.  прокурор
Р.Слабакова  е  изготвила  обвинителен  акт,  който  е  внесен  в  съда  на
10.03.2010г. Образувано е НОХД, което с определение на съда от 08.04.2010г.
е  върнато  за  отстраняване  на  допуснати  процесуални  нарушения.  След
отстраняването им  на 27.05.2010г. е внесен наново обвинителен акт в СГС.

          Пр.пр.№Е 8959/09г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е образувано по сигнал на ДФ”Земеделие” с
постановление  на  прокурор  Стоил Тойчев срещу известен  извършител  за
престъпление  по  чл.248а,  ал.2,  вр.ал.1  НК.  Дадени  са  много  подробни
указания до разследващия орган – ГД”Досъдебно производство”.  Копие от
постановлението  за  образуване  на  ДП  е  изпратено  във  ВКП  Отдел
„Противодействие  на престъпленията против финансовата система на ЕС”.
Преди образуване на ДП е извършена предварителна проверка по преписката.
На 20.01.2010г. прокурор Тойчев е направил подробно мотивирано искане до
САП за удължаване срока на разследване с 2 месеца, считано от 08.02.2010г.
ДП.  Същото   е  уважено.  ДП е  взето  на  специален  надзор  от  САП,  което
налага  ежемесечно  изпращане  на  подробна  писмена  справка  за  хода  на
разследването.  На  26.03.2010г.  е  направено  ново  искане  до  САП  за
удължаване  срока  на  разследване  с  още  два  месеца.  На  07.06.2010г.  е
привлечен обвиняем, като постановлението е докладвано на наблюдаващия
прокурор по реда на чл.219,ал.1 НПК. На 09.06.2010г.  в  СГП е входирано
досъдебното производство с мнение за съд. На 20.08.2010г. прокурор Тойчев
е изготвил обвинителен акт. (16 страници), който на 25.08.2010г. е внесен в
СГС. Образувано е НОХД, което е решено на 15.11.2010г.  За обвинението  по
чл.248а,ал.2,вр.ал.1 НК е наложена глоба от 1000 лв. по реда на чл.78а НК, а
по  чл.314,  вр.чл.26  НК  е  постановена  оправдателна  присъда.  Делото  е
разгледано и решено в едно съдебно заседание.
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От образуването на досъдебното производство до приключването
му същото е наблюдавано  от един прокурор. Няма допуснати нарушения
по  движението,  спазени  са  процесуалните  срокове.  Наблюдаващият
прокурор  е  осъществявал  ефективно  ръководство  и  контрол  над
дейността на разследващия орган. Наказателното производство, в двете
му  фази,  е  приключило  в  разумен  срок.  От  образуването  на  ДП  до
постановяването от СГС на осъдителна присъда е изтекъл период от
около единадесет месеца. Постановените прокурорски актове показват
задълбочено  и  прецизно  познаване  на  специфичната  правна  материя,
относима към казуса, от страна на наблюдаващия прокурор.

          Направеният по-горе извод е относим и по отношение  пр.пр.№ Е
11884/2009г.  по  описа  на  СГП,  наблюдаващ  прокурор  Стоил  Тойчев.
Обвинителният акт, изготвен от прокурор Тойчев е 32 страници.  Внесен е в
съда на 27.05.2010г.  Образуваното НОХД е решено в едно съдебно заседание
- на 25.06.2010г.  Постановена е присъда, която е протестирана частично от
СГП. Подаденият в срок протест е бланкетен, като към прокурорското дело  е
приложено и   допълнително писмено изложение от прокурор Тойчев след
изготвяне на мотивите към присъдата. 

          Пр.пр.№ 12175/2008г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е започнато на 16.12.2008г. срещу известен
извършител за престъпление по чл.115 НК. Всички срокове за разследване са
продължавани  по  установения  ред.  ДП  с  приключено  разследване  е
постъпило  в  СГП  на  02.10.2009г.  На  14.10.2009г.  прокурор  Невенчин  е
изготвил обвинителен  акт. Образувано е НОХД, което е разгледано от съда в
периода 24.11.2009г. – 27.01.2010г.  Постановена е осъдителна присъда – 17
години лишаване от свобода. Без протест! 

От образуването на досъдебното производство до приключването
му същото е наблюдавано  от един прокурор. Няма допуснати нарушения
по  движението,  спазени  са  процесуалните  срокове.  Наблюдаващият
прокурор  е  осъществявал  ефективно  ръководство  и  контрол  над
дейността на разследващия орган. Наказателното производство, в двете
му  фази,  е  приключило  в  разумен  срок.  От  образуването  на  ДП  до
постановяването от СГС на осъдителна присъда е изтекъл период от
около тринадесет месеца.

          Пр.пр.№ 1766/2006г. по описа на СГП.
          Досъдебното  производство  е  образувано  на  17.04.2006г.  с
постановление на  прокурор Б.Джамбазов срещу известни извършители за

178



престъпление  по  чл.257,ал.1,вр.чл.255  и  чл.256  НК.  Разследването  е
възложено на ССлС. С постановлението за образуване са дадени бланкетни
указания  по  разследването.  След  удължаване  срока  за  разследване  по
установения  ред,  наказателното  производство  е  спряно  на  26.04.2007г.  с
постановление на  мл.прокурор Д.Маринов на основание  чл. 244,  ал.1,т.3
НПК. На 02.08.2007г. производството е възобновено. На 09.10.2007г. отново е
спряно, на 26.11.2007г. – възобновено. Срокът за разследване е удължаван. На
27.01.2009г.  делото  е  преразпределено  на  прокурор  М.Немска.  На
13.07.2009г.  наказателното  производство  е  спряно,  а  на  18.09.2009г.
възобновено. Сроковете за разследване са удължавани по установения ред. На
07.09.2010г.  е извършено привличане на обвиняем, като постановлението е
докладвано по реда на чл.219,ал.1 НПК на прокурор Немска. На 26.08.2010г.
делото е постъпило в СГП с мнение за съд. С писмо от 18.09.2010г. прокурор
Немска е върнала делото на разследващия орган за извършване на ПСД в срок
до 24.09.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за съд на 27.09.2010г. На
06.10.2010г. е внесен в СГС обвинителен акт – 41 страници, за престъпление
по  чл.257,ал.1  /ред.ДВ  бр.62/97г./  вр.  чл.256,  пр.2  /ред.ДВ  бр.62/97г./  вр.
чл.26,ал.1, вр. чл.2,ал.1 НК. 

Наблюдаващият прокурор Немска след преразпределяне на делото
през 2008г., е положила усилия за успешното му приключване и внасяне
на обвинителен акт в съда. 

          Пр.пр.№ 4510/2008г. по описа на СГП
          Досъдебното производство е започнато на основание чл.212,ал.2 НПК
срещу известен извършител за престъпление по чл.115,ал.1,вр.чл.18,ал.1 НК.
На  19.04.2008г.  е  извършено  привличане  на  обвиняем  с  одобрението  на
дежурен прокурор Бецова. За наблюдаващ прокурор е определена прокурор
Матосян.  На  21.05.2008г.  от  СГП  е  изведено  искане  на  наблюдаващия
прокурор  по чл.234,ал.3  НПК.  С писмо на  САП от 03.06.2008г.  срокът  за
разследване е удължен с 4 месеца, считано от 18.06.2008г. На 26.11.2008г. е
съгласувано с прокурор Матосян  привличане на обвиняем. С постановление
от 26.11.2008г. прокурор Матосян е върнала делото на разследващия орган на
основание чл.242,ал.3 НПК, с указания, които да бъдат изпълнени в срок от
20 дни. На 18.12.2008г.  е изведено от СГП искане за удължаване срока на
разследване  до  главния  прокурор.  Основанията,  които  се  сочат  за
направеното  искане  са,  че  на  11.12.2008г.  в  СГП  е  депозирана  жалба  от
адв.Тодоров,  чрез  СГП до САП, срещу постановлението на наблюдаващия
прокурор от 26.11.2008г., с което са отхвърлени исканията на защитата в хода
на предявяване на разследването, като предстои делото да бъде изпратено в
САП.  На второ място, делото все още не е изпратено от 05 РПУ-СДВР, а
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едномесечния срок по чл.242,ал.3 изтича на 22. 12.2008г. На 20.12.2008г. ДП е
входирано  в  СГП  с  мнение  за  предаване  на  съд.  С  постановление  от
06.01.2009г.,  деловодно  обработено  на  09.01.2009г.  САП  е  оставила  без
уважение  жалбата  на  адв.Тодоров.  На  12.01.2009г.  прокурор  Матосян  е
изготвила  обвинителен  акт,  който  е  внесен  в  съда  на  13.01.2009г.  С
разпореждане от 19.01.2009г. по НОХД № 115/09г. по описа на СГС е прието,
че обвинителния акт не отговаря на изискванията на чл.246 НПК. „В него не
се  съдържат  обстоятелства  в  обем  и  със  съдържание  достатъчни  да
индивидуализират изпълнителното деяние – предмет на обвинението. Като
цяло обв.акт е неясен, непълен и противоречив и не позволява провеждане на
съдебна фаза на производството, тъй като не представя годен предмет,
който  да  се  проверява  и  обосновава.  Не  са  описани  индивидуализиращи
признаци и обстоятелства от значение и за квалифициращите  признаци на
вменения  състав  –  а  именно  –  от  значение  за  приетия  от  обвинението
афект.” С постановление от 27.01.2009г. прокурор Матосян е изпратила на
05  РУ-СДВР  дознанието  с  указания  за  отстраняване  на  допуснатите
процесуални  нарушения  съобразно  дадените  от  СГС  указания.  Указано  е
разследването  да  приключи  в  сроковете  по  чл.234  ал.1  НПК.
Постановлението е изведено от СГП на 29.01.2009г. На 24.11.2009г. делото е
преразпределено на прокурор Н.Невенчин, който е уведомен на 27.11.2009г.
На 01.12.2009г. е изведено писмо, подписано от прокурор Невенчин, с което
той указва на разследващия орган в 5-дневен срок да изпрати делото в СГП,
както  и  да  посочи  причините,  довели  до  просрочване  на  разследването.
Делото  е  постъпило  в  СГП  на  21.12.2009г.  с  мнение  за  спиране.  С
постановление от 05.01.2010г. прокурор Невенчин е постановил спиране на
наказателното производство на основание чл.244, ал.1 т.1, вр. чл.25 т.2 НПК.
На 22.04.2010г. производството е възобновено. На 11.06.2010г. е одобрено  от
наблюдаващия  прокурор  прецизирано  привличане  на  обвиняем.  На
21.07.2010г.  дежурен  прокурор  А.Кузманова е  направила  искане  до
административния  ръководител  за  удължаване  срока  на  разследване  с  2
месеца, считано от 26.06.2010г. Същото е уважено. На 25.08.2010г. е изведено
от СГП писмо на прокурор Невенчин до главния разследващ полицай на 05
РУ-СДВР с искане за уведомление относно проведените до момента ПСД и
вземане на мерки с оглед приключване на разследването в срок, който изтича
на  26.08.2010г.  На  08.09.2010г.  в  СГП  е  входирано  предложение  на
разследващия  полицай  за  удължаване  срока  на  разследване  с  месеца.  На
09.09.2010г.  делото  е  преразпределено  на  прокурор  Ч.Ангелов,  който  е
уведомен  на  13.09.2010г.  На  15.09.2010г.  прокурор  Ч.Ангелов  е  направил
искане до САП относно срока на  разследване.  С писмо от 24.09.2010г.  на
САП искането е уважено, като срокът за разследване е удължен с 2 месеца,
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считано  от  27.08.2010г.  На  04.10.2010г.  прокурор  Невенчин е  изпратил
напомнително  писмо  до  разследващия  орган  с  посочване,  че  срокът  за
разследване изтича на 27.10.2010г. На 10.11.2010г. е входирано предложение
да удължаване срока на разследване с 2 месеца, считано от 27.10.2010г.,  с
оглед  необходимостта  от  прецизно  привличане,  разпит  и  предявяване  на
разследване на обв. лице след принудителното му довеждане. От 18.11.2010г.
е искането на прокурор Невенчин до САП по чл.234,ал.3 НПК.

          Пр.пр.№ 6391/2008г. по описа на СГП.
          С  постановление  от  26.06.2008г.  прокурор  Ангелов е  приел
осъществяването на надзор върху ДП № 4178/05г.  по описа на 01 РПУ- СДП.
На  основание  чл.35,ал.2  от  НПК  преписката  е  препратена  от  СРП  с
постановление  от  26.06.2008г.  В  резултат  на  своевременно  и  успешно
проведено разследване и  упражняване на ефективно ръководство и надзор,
делото е постъпило в СГП с мнение за съд на 12.01.2009г. На 13.01.2009г.
прокурор Ангелов е уведомен като веднага е изготвил обвинителен акт  за
извършено  престъпление  по  чл.152,ал.4  т.1  вр.  ал.1  т.2  пр.1,2  НК.
Образуваното  в  СГС дело  е  с  времетраене  от  01.04.2009г.  до  20.07.2009г.
Приключило е с присъда (съкратена процедура по чл.371 т.2 НПК) 9 г. и 6
месеца лишаване от свобода и 20 000 лв. обезщетение.

От образуването на досъдебното производство до приключването
му същото е наблюдавано  от един прокурор. Няма допуснати нарушения
по  движението,  спазени  са  процесуалните  срокове.  Наблюдаващият
прокурор  е  осъществявал  ефективно  ръководство  и  контрол  над
дейността на разследващия орган. Наказателното производство, в двете
му  фази,  е  приключило  в  разумен  срок.  От  образуването  на  ДП  до
постановяването от СГС на осъдителна присъда е изтекъл период от
около тринадесет месеца.

          Пр.пр.№ 527/2006г. по описа на СГП.
Досъдебното  производство  е  образувано  на  15.02.2006г.  срещу  известен
извършител  за  престъпления  по  чл.257  ал.1  вр.чл.255,ал.1  и  чл.256   НК.
Наказателното производство е  спирано  през 2007г.  и възобновявано през
2008г.  Правени  са  искания  за  удължаване  срока  на  разследване,  които  са
уважени.  Наблюдавано е от различни прокурори. На 26.01.2009г. делото е
преразпределено на  прокурор М.Станкова,  която на 30.07.2009г.   изготвя
обвинителен  акт,  внесен  в  СГС  на  31.07.2009г.  Образуваното  НОХД  е
прекратено  в  съдебно  заседание  на  15.04.2010г.,  тъй  като  делото  е
разпределено  на  друг  съдебен  състав,  който  не  споделя  становището  на
предишния,  че  обвинителния  акт  отговаря  на  изискванията  на  чл.246,ал.2
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НПК. С постановление от 26.04.2010г. прокурор Станкова е изпратила делото
на  разследващия  орган  с  указания,  като  е  определила  срок  от  40  дни  за
приключване  на  разследването.  С  постановление  от  07.06.2010г.  прокурор
Станкова  е  върнала  делото  на   СО при Окръжна прокуратура-Пловдив  за
отстраняване  на  съществени   процесуални  нарушения.  Междувременно  е
изготвено искане за удължаване срока на разследване. В рамките на срока за
разследване, на 13.08.2010г. в СГП е входирано досъдебното производство с
изпълнени  указания.  На  01.10.2010г.  прокурор  Станкова  е  изготвила
обвинителен акт, внесен в съда на 07.10.2010г.

Наблюдаващият  прокурор  Станкова  след  преразпределяне  на
делото през 2009г., е положила усилия за успешното му приключване и
внасяне на обвинителен акт в съда. 

          Пр.пр.№ 705/2008г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е започнато на основание чл.212,ал.3 НПК
срещу  известен  извършител  за  престъпление  по  чл.301,ал.1  НК.
Първоначално, наблюдаващ прокурор от СГП е  прокурор Р.Бончева.  Към
28.02.2008г.  делото  е  преразпределено  на  прокурор  Г.Тафров,  който  на
същата  дата  е  одобрил  постановление  за  привличане  на  обвиняем  на
основание чл.219,ал.1 НПК. Разследването е проведено успешно и в рамките
на  удължените  по  установения  ред  срокове.  На  09.10.2008г.  делото  е
входирано  в  СГП  с  мнение  за  съд.  На  същата  дата  прокурор  Тафров  е
изготвил обвинителен акт за престъпление по чл.225б,ал.1, вр.чл.26,ал.1 НК,
който  е  внесен  в  съда  на  20.10.2008г.  Образуваното  в  СГС  НОХД  е  с
времетраене  от  17.11.2008  до  27.02.2009г.  и  е  приключило  с  осъдителна
присъда. 

Няма  допуснати  нарушения  по  движението,  спазени  са
процесуалните  срокове.  Наблюдаващият  прокурор  е  осъществявал
ефективно ръководство и контрол над дейността на разследващия орган.
Наказателното производство, в двете му фази, е приключило в разумен
срок с осъдителна присъда.

          Пр.пр.№ 1130/2005г. по описа на СГП.
          Досъдебното производство е образувано на 06.03.2005г. срещу известен
извършител за престъпление по чл.343,ал.1 б”в”,вр.чл.342,ал.1,пр.3 НК. ДП
на няколко пъти е спирано и възобновявано, продължавани са сроковете за
разследване  и  са  се  сменили  няколко  наблюдаващи  прокурора.  На
24.07.2008г.  делото  е  преразпределено  на  прокурор   А.Костова,  която  е
направила искане до САП за удължаване срока на разследване с 4 месеца,
считано от 23.07.2008г. Делото е входирано в СГП на 11.12.2008г. с мнение за
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съд. Прокурор А.Костова е изготвила обвинителен акт, който на 28.05.2009г.
е внесен в съда. Времетраенето на образуваното в СГС дело е от 28.09.2009г.
до 09.11.2009г.  и е приключило със споразумение по реда на Глава Двадесет
и девета от НПК.

Наблюдаващият прокурор Костова след преразпределяне на делото
през 2008г., е положила усилия за успешното му приключване и внасяне
на обвинителен акт в съда. 

          Пр.пр.№ 7310/2005г. по описа на СГП.
          Образуваното досъдебно  производство  е  по чл.242,ал.4,  предл.1,
вр.чл.242,  ал.2   НК,  като се  отличава  с  правна и  фактическа  сложност.  В
резултат на усилията на наблюдаващия прокурор, положени в процеса на
ръководство и надзор върху досъдебното производство,  разследването е
приключено и в съда е внесен  обвинителен акт. Времетраене  на съдебното
дело: от 16.10.2009г. до 20.10.2010г. Постановена е осъдителна  присъда  по
НОХД № 4782/09г.СГС.

          Пр.пр.№ 7267/2007г. по описа на СГП.
          С постановление от 01.03.2007г. на прокурор от СРП М.Георгиев са
отделени материали по сл.дело № 42/2005г. по описа на 11 ТО-ССлС, пр.пр.
№ 15426/2005г. по описа на СРП. Материалите касаят данни  за извършено
престъпление по чл.215,ал.1 НК. С постановление от 22.06.2007г. по пр.пр.№
7267/2007г.  по  описа  на  СГП  на  мл.прокурор  З.Николова  са  приети  по
компетентност материалите по досъдебно производство № 99/2007г. по описа
на СДП, пр.пр.№ 15329/07г. по описа на СРП, с оглед данни за престъпление
по чл.278Б,ал.3  НК.  Производството  е  спряно  на  основание  чл.244,ал.1,т.3
НПК.  С  постановление  от  20.07.2007г.  на  прокурор  Н.Невенчин
производството  е  възобновено.  На  21.09.2007г.  е  изготвено  искане  от
прокурор Невенчин с правно основание чл.234,ал.3 НПК за удължаване срока
на разследване с 2 месеца, считано от 20.09.2007г. В искането е посочено, че
към  момента  са  извършени  необходимите  и  възможни  процесуално-
следствени действия – разпити на свидетели, изземване на инкриминираните
вещи.  Предстои  приобщаване  на  назначените  съдебно  –  оценителни
експертизи на иззетите антики, приобщаване на отговорите на запитвания до
НОИ  и  НИМ  и  от  Дирекция  „Международно  оперативно  полицейско
сътрудничество”,  изготвяне  на  две  предложения  за  правна  помощ  до
Великобритания и САЩ, установяване на британска гражданска от български
произход  и  разпит  на  същата  и  други  подробно  посочени  действия.
Наказателното  производство  е  образувано  срещу  известен  извършител,  за
това, че на неустановена дата през 2006г. в гр.София, с цел да набави за себе
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си  имотна  облага,  придобил  чужди  движими вещи,  за  които  знаел,  че  са
придобити от другиго чрез престъпление – престъпление по чл.215,ал.1 НК.
Срокът  за  разследване  е  удължен  с  2  месеца,  считано  от  20.09.2007г.  На
05.11.2007г.  от  ВКП  Отдел  „Международно  правно  сътрудничество”  е
върната в СГП следствена поръчка поради несъобразяване с изискванията на
чл.3,14  и  15  от  Европейската  конвенция  за  взаимопомощ  по
наказателноправни въпроси. Срокът за разследване е удължен с още 2 месеца,
т.е. до 20.01.2008г.,  а по-късно с още 5 месеца, считано от 20.01.2008г. На
30.05.2008г.  е  входиран  в  СГП   и  утвърден  от  наблюдаващия  прокурор
следствено-оперативен календарен план. Срокът за разследване е удължен с
още  3  месеца,  считано  от  20.06.2008г.  С  постановление  от  28.11.2008г.
прокурор Невенчин е постановил спиране на наказателното производство на
основание  чл.244,ал.1,т.2  НПК,  поради  неразкриване  на  извършителя.   На
22.12.2008г. производството е възобновено поради възникнала необходимост
от провеждане на допълнителни ПСД – разпити на свидетели, прецизиране на
обвиненията  и  др.  На  11.02.2009г.  ДП  е  входирано  в  СГП  с  мнение  за
разделяне на наказателното производство на основание чл.216,ал.1 НПК. С
постановление от  25.06.2009г. прокурор Невенчин е постановил спиране на
наказателното производство. Това постановление е копие на постановлението
от  28.11.2008г.  за  спиране,  като  е  добавена  фразата  „Освен  това
понастоящем са изтекли законноустановените срокове  за приключване
на  разследването.”  С  постановление  от  27.08.2009г.  производството  е
възобновено. На 06.11.2009г. ДП е входирано в СГП с мнение за разделяне на
наказателното производство на основание чл.216,ал.1 НПК. С постановление
от  10.11.2009г.  прокурор  Невенчин  е  изпратил  на  разследващия  полицай
материалите по ДП за отстраняване на допуснати по време на разследването
процесуални нарушения, които не са конкретизирани. Определен е срок за
разследване от 30 дни. С постановление от 08.01.2010г. прокурор Невенчин е
постановил  спиране  на  наказателното  производство  на  основание
чл.244,ал.1,т.1  НПК  поради  неустановяване  местонахождението  Д.К.Ш-
свидетел. С постановление от 28.01.2010г. производството е възобновено. На
23.04.2010г. ДП е входирано в СГП с мнение за спиране поради отсъствието
на Д.К.Ш. В наблюдателното производство е  приложено постановление за
привличане  на  обвиняем  Г.И.Г  за  престъпление  по
чл.215,ал.2,т.2,вр.чл.215,ал.1 НК, което на 19.01.2009г.(?) е одобрено  по реда
на  чл.219,ал.1  НПК  от  прокурор  Невенчин,  както  и  постановление  за
привличане  на  още  един   обвиняем  Д.К.Ш.  за  престъпление  по  чл.
215,ал.2,т.2,вр.чл.215,ал.1  НК.  С  постановление  от  26.04.2010г.  прокурор
Невенчин е постановил спиране на наказателното производство на основание
чл.244,ал.1,т.1 НПК, поради неустановяване местонахождението на св.Д.К.Ш.
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С  постановление  от  10.05.2010г.  производството  е  възобновено.  На
02.06.2010г. в СГП е входирано ДП с мнение за предаването на компетентния
съд – СРС, на двамата обвиняеми за извършеното от тях престъпление по
чл.215 НК. Към наблюдателното производство е приложено постановление за
привличане  на   лицето  Г.И.Г.  за  престъпление  по  чл.278а,ал.1,пр.2  НК,
одобрено  на 09.07.2010г. от прокурор Невенчин по реда на чл.219,ал.1 НПК и
постановление  за  привличане  на   лицето  Д.К.Ш  за  престъпление  по
чл.278а,ал.1,пр.2 НК, одобрено на 09.07.2010г. от прокурор Невенчин по реда
на чл.219,ал.1 НПК. На 12.07.2010г. от СГП е изведено искане по чл.234,ал.3
НПК на прокурор Невенчин до САП за удължаване срока на разследване с 2
месеца,  „считано  от  10.07.2007г.”.  Искането  за  продължаване  срока  на
разследване е мотивирано по следния начин: „В хода на разследването са
проведени  следните  процесуално-следствени  действия:  привличане  в
качеството на  обвиняем  на  Д.К.Ш.  за  престъпление  по  чл.215,ал.1  НК и
предявяване на материалите по разследването на двамата обвиняеми.  За
разкриване  на  обективната  истина  е  необходимо  извършването  на
допълнителни  действия  по  разследването  –  ново  привличане  на  двамата
обвиняеми – Д.К.Ш. и Г.И.Г за извършени от тях престъпления по чл.278
ал.1  НК,  разпита  им  в  качеството  на  обвиняеми  и  предявяване  на
материалите по разследването.” С постановление от 08.07.2010г., деловодно
обработено на 12.07.2010г. прокурор Невенчин е изпратил на разследващия
полицай материалите по ДП за  продължаване на разследването,  в  хода на
което  да  се  предявят  спрямо  двете  лица  обвинения  за  престъпление  по
чл.278а ал.1 НК. Определен е срок от разследване от 30 дни. Искането за
удължаване  срока  на  разследване  с  2  месеца,  считано  от  10.07.2010г.  е
уважено  с  писмо  на  САП  от  29.07.2010г.  ДП  е  входирано  в  СГП  на
19.08.2010г.  с  мнение  за  предаване  на  двамата  обвиняеми  на  съд  за
престъпление по чл.278а,ал.1 НК. С постановление от 01.11.2010г., деловодно
обработено  на  22.11.2010г.  ./В  докладната  книга  би  следвало  да  бъде
извършена справка за точната датата на представяне на постановлението
за  прекратяване  за  деловодно  обработване/  прокурор  Невенчин  ,  „след
съвкупен анализ на събрания доказателствен материал”  е намерил, че са
налице  процесуалните  основания  за  частично  прекратяване  на  воденото
наказателно  производство  досежно  предявеното  спрямо  Г.И.Г  и  Д.К.Ш
обвинение  за  престъпление  по  чл.278а,ал.,предл.2  НК  „Въпреки
извършването на всички необходими и възможни процесуално-следствени
действия – огледи,  претърсвания и изземвания,  разпити на свидетели,
назначени и изпълнени множество експертизи не би могло обосновано да
се поддържа, че обвиняемите Г. и Ш. са открили инкриминираните вещи
и в продължение на две седмици съзнателно не съобщили на властта.” С
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цит. постановление производството е частично прекратено за престъпление
по чл.278а, ал.1, предл.2 НК и по чл.215,ал.2 НК спрямо двамата обвиняеми.
На основание чл.35 ал.1 вр.ал.2  делото се изпраща в СРП по подследственост
(  за  престъплението  по  чл.215,ал.2  НК).  Следва  да  се  отбележи  още,  че
стойността  на  предмета  на  престъплението  по  отношение  на  обвиняемия
Г.И.Г.  е  на  общо  184 /сто  осемдесет  и  четири/  лева,  а  по  отношение  на
Д.К.Ш. – 6 923/шест хиляди деветстотин двадесет и три/ лева. 

Като краен резултат следва да се отбележи, че след три годишно
ръководство  и  надзор  от  СГП  върху  досъдебното  производство,
преписката отново е върната в СРП по компетентност. 
         Поставя се въпросът за ефективността на прокурорската дейност
по това дело и с оглед финансовата стойност на направените разходи,
който въпрос на този етап остава без отговор. 

Пр. пр. № 13865/2009г. ДП № 2823/2009г. по описа на 05 РУ – СДВР,
ПД № 46/2010г. 
          БПП е започнато на основание чл.356, ал.3 от НПК на 06.11.2009г.,
срещу ИИ за престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК. На 07.11.2009г. с дежурен
прокурор  при  СГП,  по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  е  съгласувано
постановление за привличане на обвиняем. С постановление на 07.11.2009г.
на  дежурен  прокурор  при  СГП  спрямо  обвиняемия  е  взета  мярка  за
процесуална  принуда  „Задържане  под  стража”  за  срок  до  72  часа.  На
10.11.2009г. прокурор М. Нейкова е направила искане на основание чл. 64,
ал.1 от НПК до СГС, НК. С протоколно определение от 10.11.2009г. СГС,
НК,  23  с-в   е  взел  спрямо  обвиняемия  мярка  за  неотклонение  „Парична
гаранция” в размер на 500 лева. На 18.11.2009г. ДП е постъпило в СГП. С
писмо  от  20.11.2009г.  ДП  е  изпратено  в  05  РУ  –  СДВР.  С  писмо  от
27.11.2009г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с  мнение  за  продължаване  на
разследването по общия ред. С постановление от 27.11.2009г.  /  деловодно
обработено  на  28.11.2009г./  прокурор  М.  Нейкова  е  постановила
разследването да се проведе по общия ред и е дала конкретни указания. Въз
основа  на  постъпило на  22.12.2009г.  в  СГП предложение,  на  28.12.2009г.
прокурор М. Нейкова е направила искане до АП – София за удължаване на
срока за разследване  с 4 месеца, считано от 07.01.2010г., което е уважено с
писмо от 11.01.2010г. На 06.01.2010г. с прокурор М. Нейкова е съгласувано
по реда на чл.219, ал.1 от НПК постановление за привличане на обвиняем. На
21.01.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за предаване на обвиняемия на
съд. На 05.02.2010г. в СГС е внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор
Мария  Нейкова.  С  протоколно  определение  от  17.03.2010г.  СГС,  НО,  33
състав на основание чл. 384, ал.3, вр.чл. 382 от НПК  е одобрил постигнато
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споразумение  между  СГП  от  една  страна  и  защитника  на  подсъдимия  и
подсъдимия  от  друга  страна  за  решаване  на  делото,  с  което  признава
подсъдимия за виновен и му налага наказание „ Лишаване от свобода” за
срок от 3 години, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на
наказанието за срок от 5 години, както и пробационна мярка – задължителна
регистрация по настоящ адрес за срок от 3 години, с периодичност 2 пъти
седмично. Не се установиха нарушения по движението на ДП.

Пр.пр. № 11752/2009г. по описа на СГП, ДП 3768/2009г. по описа на
07 РУ – СДВР. 
          ДП е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 22.09.2009г.,
срещу НИ за престъпление по чл. 115, вр. чл. 18, ал.1 от НК. На 23.09.2009г.
по реда на чл.219, ал.1 от НПК е съгласувано постановление за привличане
на  обвиняем.  С  постановление  от  същата  дата  прокурор  Антоанета
Близнакова  на основание чл. 64, ал.2 от НПК е постановила „Задържане
под  стража”  за  срок  от  72  часа  на  обвиняемото  лице.  На  26.09.2009г.
прокурор Близнакова е направила искане на основание чл.64 от НПК до СГС,
НО за вземане на мярка за  неотклонение „Задържане под стража” спрямо
обвиняемия. С протоколно определение от 26.09.2009г. СГС, НО, 16 състав  е
взел по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „Задържане под
стража”. Протоколното определение на СГС, НО е потвърдено от САС, НО с
протоколно  определението  от  01.10.2009г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на
05.10.2009г.  На  08.10.2009г.  ДП  е  изпратено  в  07  РУ  –  СДВР  за
продължаване на разследването. На 11.11.2009г. в СГП е постъпило искане за
удължаване на срока за разследване. На 17.11. 2009г. прокурор  Антоанета
Близнакова е  направила искане за удължаване на срока за  разследване на
основание чл.234, ал.3 от НПК до АП – София. С писмо от 26.11.2009г. АП –
София  е  удължила  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
22.11.2009г.  С  постановление  от  27.01.2010г.  прокурор  Близнакова  е  дала
указания по разследването. На 05.03.2010г. прокурор Близнакова е направила
искане  на  основание  чл.  234,  ал.3  от  НПК  за  удължаване  на  срока  за
разследване  по  ДП с  още 3  месеца,  считано  от  22.03.2010г.  С  писмо  от
29.03.2010г.  ВКП  е  уважила  направеното  искане  и  е  удължила  срока  за
разследване  по  ДП  с  3  месеца,  считано  от  22.03.2010г.  На  09.06.2010г.  с
наблюдаващия  прокурор  по  реда  на  чл.  219,  ал.1  от  НПК  е  съгласувано
постановление  за  привличане  на  обвиняем.  На  09.06.2010г.  прокурор
Близнакова е направила искане до АП – София за удължаване на срока за
разследване  по  ДП  с  още  1  месец,  считано  от  22.06.2010г.  С  писмо  от
18.06.2010г. АП – София е удължила срока за разследване  с още 1 месец. На
20.07.2010г. ДП е постъпило в СГП с мнение за предаване на обвиняемия на
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съд.  На  21.07.2010г.  в  СГС,  НО  е  внесен  обвинителен  акт,  изготвен  от
прокурор Близнакова.

Пр.пр. № 1720/2006г.  по описа на СГП, сл. дело № 303/2006г.  по
описа на 03 ТО - ССлС. 
          ДП, което е водено срещу ИИ за престъпление по чл.198, ал.1, пр.1,
вр.чл.18, ал.1 от НК, е изпратено с постановление на СРП по компетентност
в СГП на основание чл.  28,  ал.2 от НПК /отм./,  с  оглед престъпление по
чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, пр.1 от НК. Същото е постъпило в СГП на
22.03.2006г. С писмо от 28.03.2006г. прокурор Вл. Йорданов е върнал ДП в
СРП, тъй като в хода на разследването не е установен размера на сумата,
която лицето е могло да отнеме и съответно дали се касае за извършване на
грабеж  или друго  престъпление.  На  08.05.2008г.  ДП е  постъпило  в  СГП,
изпратено  с  постановление  на  СРП  на  основание  чл.35,  ал.2  от  НПК.  С
постановление  от  09.05.2008г.  /деловодно  обработено  на  13.05.2008г./
прокурор  Антоанета Близнакова е приела по подсъдност ДП.  На същата
дата е направила искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК до АП – София за
удължаване на срока за разследване с още 2 месеца, считано от 11.05.2008г.
С писмо от 19.05.2008г. АП – София е удължила срока за разследване  с  2
месеца. На 28.05.2008г. с наблюдаващия прокурор по реда на чл.219, ал.1 от
НПК  е  съгласувано  постановление  за  привличане  на  обвиняем.  На
30.06.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за съд. На 03.07.2008г. в СГС,
НК е внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор Близнакова.
 

Пр.пр.  № 2/2008г.  по описа на СГП, ЗМ 1/2008г.  по описа на 05
РПУ– СДП. 
          ДП е започнато на 01.01.2008г. на основание чл.212, ал.2 от НПК,
срещу ИИ  за престъпление по чл. 330, ал.2, т.1 и т.2, вр.чл.330, ал.1, вр. чл.
26, ал.1 от НК. На същата дата по реда на чл. 219, ал.1 от НПК е съгласувано
постановление за привличане на обвиняем. С постановление от 01.01.2008г.
прокурор  Г.  Христов е  взел  спрямо  обвиняемия  мярка  за  процесуална
принуда  „Задържане  под  стража”  за  срок  от  72  часа.  С  протоколно
определение от 04.01.2008г.  на СГС, НО  спрямо обвиняемия е взета МН
„Задържане под стража”. Същото е потвърдено от САС, НО с протоколно
определение от 10.01.2008г. На 16.01.2008г. ДП е изпратено в 05 РПУ – СДП
за продължаване на разследването. Въз основа на постъпило на 01.02.2008г. в
СГП предложение от водещия разследването,  на 06.02.2008г.  прокурор  В.
Андреев  е  направил  искане  до  АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за
разследване по ДП с 4 месеца, считано от 01.03.2008г., което е уважено. На
03.07.2008г. в СГС, НК е внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор В.
Андреев.
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Пр.пр. 874/2008г. по описа на СГП, ДП № 824/2008г. по описа на 01
РПУ – СДП. 
          С постановление на СРП ДП е изпратено по компетентност в СГП,
където  е  входирано  на  25.02.2008г.  С  постановление  от  25.02.2008г.
прокурор  К.  Владимиров на  основание  чл.35,  ал.2  от  НПК  е  приел
осъществяването  на надзора  по разследването  на  ДП,  с  оглед осъществен
състав по чл. 124, ал.1, пр.1 от НПК. На 26.02.2008г. по реда на чл.219, ал.1
от НПК е съгласувано постановление за привличане на обвиняем. Във връзка
с направено искане от прокурор К. Владимиров до СГС, НК, на основание
чл. 64, ал.1 от НПК, с протоколно определение от 27.02.2008г. СГС, НО е
взел  по  отношение  на  обвиняемия  МН  „Парична  гаранция”  в  размер  на
2000лв. На 13.03.2008г. ДП е изпратено в 01 РПУ – СДП за продължаване на
разследването. По повод постъпило на 15.04.2008г. в СГП предложение за
удължаване на срока за разследване, на 16.04.2008г. прокурор К. Владимиров
е  направил  искане  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК до  АП –  София за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,  считано  от
24.04.2008г.,  което  е  уважено.  На  14.08.2008г.  в  СГП  е  входирано
предложение за удължаване на срока за разследване по ДП. На 18.08.2008г.
наблюдаващият прокурор е направил искане до Главния прокурор на РБ за
удължаване на срока за разследване  с 4 месеца, считано от 24.08.2008г. С
писмо от 19.09.2008г. направеното искане е уважено. На  19.02.2009г. ДП е
постъпило  в  СГП  за  даване  на  указания  от  наблюдаващия  прокурор.  На
11.03.2009г.  прокурор  Александрова е  направила  искане  до  Главния
прокурор на РБ за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от
24.12.2008г. С писмо от 24.03.2009г. ВКП е уважила направеното искане и е
удължила  срока  за  разследване  с  4  месеца,  считано  от  24.12.2008г.  На
22.04.2009г.  прокурор  Александрова  е  направила  искане  до  ВКП  за
удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  още  3  месеца,  считано  от
24.04.2008г., което е уважено от ВКП с писмо от 08.05.2009г. По депозирани
искания от наблюдаващия прокурор до Главния прокурор на РБ, срокът за
разследване по ДП е удължаван три пъти, съответно с още 3 месеца, считано
от 24.07.2009г., с 2 месеца, считано от 24.10.2009г. и с 3 месеца, считано от
28.12.2009г.С постановление от 04.01.2010г. прокурор Антоанета Близнакова
е дала указания по разследването. На 09.03.2010г. с наблюдаващия прокурор
е съгласувано  постановление за привличане на обвиняем. С постановление
от  23.03.2010г.  прокурор  Близнакова  е  отхвърлила  като  неоснователно
направено искане от  обвиняемия и неговия  защитник при предявяване  на
материалите  по  разследването.  На  23.03.2010г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с
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мнение за предаване на съд на обвиняемия.  На 15.04.2010г.  в  СГС, НО е
внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор Антоанета Близнакова.

Пр.пр. 5788/2005г. по описа на СГП, сл. дело № 629/2005г. по описа
на 03 ТО – ССлС.  
          С  постановление  от  16.02.2006г.  /деловодно  обработено  на
20.02.2006г./  прокурор  Никола  Невенчин на  основание  чл.28,  ал.2  от
НПК  /отм./  е  иззел  от  СРП ръководството  и  надзора  върху  ДП,  предвид
обстоятелството, че са събрани доказателства за извършено престъпление по
чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, пр.1, вр.чл.29, ал.1, б. „б” от НК. С писмо от
11.04.2006г. прокурор Невенчин е разпоредели незабавното приключване на
ДП  и  изпращането  му  в  СГП.  На  27.04.2006г.  ДП  е  постъпило  в  СГП  с
мнение за спиране.  С постановление от 28.04.2006г. прокурор Невенчин е
върнал  делото  за  допълнително  разследване  с  дадени  указания.  На
16.06.2006г. наблюдаващият прокурор е изискал да бъде уведомен относно
извършените  действия  по  разследването  на  ДП.  На  01.09.2006г.  прокурор
Невенчин е изискал незабавното изпращане на материалите по следственото
дело,  тъй  като  е  изтекъл  срока  за  извършване  на  разследването.  На
21.09.2006г. ДП  е  постъпило  в  СГП.  С  постановление  от  02.11.2006г.
/деловодно  обработено  на  06.11.2006г./  прокурор  Невенчин  е  спрял
наказателното производство на основание чл. 244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от
НПК.  На  02.10.2007г.  е  изискано  СГП  да  бъде  уведомена  за  действията,
предприети  за  установяване  на  местоживеенето  на  лицето.  С  писмо  от
15.10.2007г. СГП е уведомена, че делото не се е връщало в 08 ТО – ССлС,
като при тях е постъпило само постановление за спиране на ДП, в което не се
съдържат достатъчно данни за предприемане на действия за установяване на
лицето.  С  постановление  от  16.10.2007г.  /деловодно  обработено  на
23.10.2007г./ прокурор Невенчин е възобновил наказателното производство и
е дал указания за изпълнение. С писмо от 01.11.2007г. от ССлС е изискана
информация  за  извършените  действия  по  разследването  на  ДП.  На
15.11.2007г. в СГП е входиран отговор. На 31.01.2008г. ДП е постъпило в
СГП с мнение за предаване на съд на обвиняемото лице. С постановление от
18.02.2008г. / деловодно обработено на 05.03.2008г./ прокурор Невенчин на
основание  чл.242,  ал.2  от  НПК е  изпратил  ДП в  ССлС за  изпълнение  на
указанията дадени в постановлението в срок от 20 дни. На 15.04.2008г. ДП е
постъпило  в  СГП  с  мнение  за  съд.  С  постановление  от  15.04.2008г.
/деловодно  обработено  на  24.04.2008г./  наблюдаващият  прокурор  е  спрял
наказателното  производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК.  На
27.05.2008г. в СГП е постъпило предложение от водещия разследването за
възобновяване  на  наказателното  производство.  С  постановление  от
28.05.2008г. прокурор Невенчин е възобновил наказателното производство и
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е дал указания по разследването. На 07.08.2008г. ДП е постъпило в  СГП с
мнение за съд. На 18.08.2008г. в СГС, НК е внесен обвинителен акт, изготвен
от прокурор Невенчин. 

Пр.пр. № 8074/2007г. по описа на СГП, ЗМ 2311/2007г. по описа на
06 РПУ – СДП. 
          ДП е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 19.07.2007г.,
срещу НИ за престъпление по чл.123, ал.1 от НК. На 11.10.2007г. в СГП е
входирано предложение за удължаване на срока за разследване по ДП с 4
месеца,  считано  от  19.09.2007г.  На  18.10.2007т.  прокурор  М.  Момчев е
направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с още
4 месеца, считано от 19.09.2007г. С писмо от 25.10.2007г. на АП – София
искането  е  уважено.  Срокът  за  разследване  е  удължен  с  4  месеца.  На
20.03.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за спиране. С постановление от
21.04.2008г.  /деловодно обработено на 23.04.2008г./ прокурор М. Момчев е
спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.
С  постановление  от  21.04.2008г. /деловодно  обработено  на  24.04.2008г./
наказателното производство е  възобновено.  Въз основа  на  постъпило в
СГП на 18.06.2008г. предложение от водещия разследването, на 16.07.2008г.
прокурор Момчев е направил искане до АП – София за удължаване на срока
за разследване по ДП с още 4 месеца, считано от 21.06.2008г. На 23.10.2008г.
в СГП е постъпило предложение от водещия разследването за удължаване на
срока за разследване. На 12.11.2008г. прокурор Момчев на основание чл. 234,
ал.3 от НПК е направил искане до Главния прокурор на РБ за удължаване на
срока за разследване по ДП с още 4 месеца, считано от 21.10.2008г.,  което е
уважено. На 23.02.2009г. ДП е постъпило в СГП с мнение за предаване на
съд на обвиняемия. На  11.05.2009г. в СГС, НК е внесен обвинителен акт,
изготвен от прокурор М. Момчев. 

Пр.пр. № 5666/2007г. по описа на СГП, ЗМ 1473/2007г. по описа на
06 РПУ – СДП. 
          ДП е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 27.04.2007г.,
срещу НИ за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК. На 19.06.2007г. в СГП е
постъпило предложение от разследващия орган за удължаване на срока за
разследване. На 21.06.2007г. прокурор  З. Николова е направила искане до
АП  –  София  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП  с  4  месеца,
считано  от  27.06.2007г.  С писмо от 28.06.2007г.  АП – София е  удължила
срока за разследване с 4 месеца. На 20.09.2007г. ДП е постъпило в СГП за
даване  на  указания  по  разследването  от  наблюдаващия  прокурор.  С
постановление  от  21.09.2007г.  /деловодно  обработено  на  25.09.2007г./
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прокурор  З.  Николова  е  дала  указания  по  разследването.  Във  връзка  с
направено  на  26.10.2007г.  предложение  от  водещия  разследването,  на
30.10.2007г. прокурор З. Николова е направила искане до Главния прокурор
на  РБ  за  удължаване  на  срока  за  разследване  с  2  месеца,  считано  от
27.10.2007г.,  което  е  уважено.  С  писма  от  22.11.2007г.  и  07.12.2007г.
прокурор  З.Николова  е  изискала  справка  за  извършените  действия  по
разследването и предстоящите такива.  На 17.12.2007г.  в СГП е постъпило
предложение  за  удължаване  на  срока  за  разследване.  На  27.12.2007г.
прокурор З.  Николова е  направила искане  до Главния прокурор на  РБ за
удължаване на срока за разследване с още 2 месеца, считано от 27.12.2007г.
С писмо от 19.01.2008г. направеното  искане е уважено. На 01.02.2008г. ДП е
постъпило в СГП за даване на указания по разследването. С постановление
от  същата  дата  прокурор  З.  Николова  е  дала  подробни  указания  по
разследването на ДП. На  20.05.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за
спиране.  С постановление от  10.06.2008г. прокурор З. Николова е  спряла
наказателното  производство  на  основание  чл.244,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С
постановление от 13.06.2008г. наказателното производство е възобновено.
На 11.08.2008г.  в  СГП е  заведено  предложение от  разследващия орган  за
удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от 13.08.2008г. На
14.08.2008г. на основание чл.234, ал.3 от НПК мл. прокурор К. Владимиров
е направил искане до АП – София  за удължаване на срока за разследване с 4
месеца, считано от 13.08.2008г.,  което е уважено. Срокът за разследване е
удължен  с  още  3  месеца,  считано  13.12.2008г.  по  повод  направено   на
07.01.2009г.  искане  на  основание  чл.234,  ал.3  от  НПК  от  наблюдаващия
прокурор до Главния прокурор на РБ. На 17.02.2009г. ДП е постъпило в СГП
с мнение за предаване на съд на обвиняемия. На  11.05.2009г. в СГС, НК е
внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор Момчев. / ПД 156/2009г./ 

Пр.пр. № 9445/2008г. по описа на СГП, ЗМ 2082/2008г. по описа на
05 РУ – СДВР. 
          ДП е започнато на основание чл.212, ал.2 от НПК на 14.09.2008г.,
срещу ИИ за престъпление по чл. 330, ал.1 от НК. На 14.09.2008г. с прокурор
В. Димитрова е съгласувано постановление за привличане на обвиняем. С
постановление от същата дата прокурор В. Димитрова  е взела по отношение
на обвиняемия мярка за  процесуална принуда „Задържане под стража”  за
срок от 72 часа. На 17.09.2008г. с прокурор Д. Стефанов по реда на чл.219,
ал.1  от  НПК е  съгласувано  постановление  за  привличане  на  обвиняем.  В
постановлението е определена мярка за неотклонение  „Парична гаранция” в
размер на 500лв. С писмо от 23.09.2008г. до ВКП, с копие до АП – София,
прокурор Д. Стефанов е уведомил за започнатото ДП, както и за действията
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извършени до момента по него. По предложение на водещия разследването
входирано в  СГП на 11.11.2008г., на 12.11.2008г. прокурор Д. Стефанов е
направил искане до АП – София за удължаване на срока за разследване по
ДП на основание чл.234, ал.3 от НПК с 2 месеца,  считано от 14.11.2008г.
Искането е уважено с писмо на АП – София от 20.11.2008г. На 13.01.2009г.
по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  с  прокурор  Д.  Стефанов  е  съгласувано
постановление за привличане на обвиняем. На 18.02.2009г. ДП е постъпило в
СГП  с  мнение  за  предаване  на  съд.   С  резолюция  от  25.06.2009г.  за
наблюдаващ ДП прокурор е определена А. Костова. На 15.07.2009г. в СГС,
НК е внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор Костова. С разпореждане
от 03.08.2009г. СГС, НО, 27 състав е прекратил съдебното производство и е
върнал делото на СГП, поради допуснати съществени нарушения, които са
довели до ограничаване на правото на защита на обвиняемия – противоречие
между  обстоятелствената  част  и  диспозитива  на  обвинителния  акт,  по
отношение  на  начин  и  времето  на  извършване  на  деянието.  Делото  е
постъпило  в  СГП  с  писмо,  заведено  на  07.08.2009г.  Върху  писмото  има
следните   резолюции  „прокурор  А.  Костова  е  в  дългосрочен  отпуск,
10.08.2009г.” , „прокурор К. Тодоров, 11.08.2009г.”,  „ прокурор В. Андреев”
и  „прокурор  Костова,  27.11.2009г.”  С  постановление  от  01.12.2009г.
/деловодно обработено на 04.12.2009г./  прокурор А. Костова е изпратила ДП
в 05 РУ – СДВР, като е дала указания по разследването. На 04.03.2010г. ДП е
постъпило в СГП с мнение за предаване на съд. На 07.04.2010г. в СГС, НК е
внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор А. Костова. На 09.07.2010г.
СГС, НО, 27 състав на основание чл. 384, ал.3, вр. чл. 382, ал.7 от НПК е
одобрил  постигнатото между страните споразумение, с което на подсъдимия
е  наложено  наказание  „Лишаване  от  свобода”  в  размер  на  1  година  и  6
месеца. 

Пр.пр. 4580/2008г. по описа на СГП, ЗМ 141/2007г. по описа на ГД
„ППООРП”.  
          С  постановление  от  18.04.2008г.  /деловодно  обработено  на
24.04.2008г./  прокурор  Андрей Андреев  е  разделил ДП № 141/2007г.  по
описа  на  ГД „ППООРП,  пр.пр.  № 14111/2007г.  по  описа  на  СГП,  като  е
постановил отделеното производство да се води срещу ИИ за престъпление
по  чл.203  от  НК.  По  направени  искания  от  наблюдаващия  прокурор  на
основание чл.234, ал.3 от НПК , съответно до АП – София на 24.07.2008г., до
Главния  прокурор  на  РБ  на  14.10.2008г.,  до  Главния  прокурор  на  РБ  на
14.03.2009г.,  до  Главния  прокурор  на  РБ  на  19.06.2009г.,  срокът  за
разследване по ДП е удължаван четири пъти, съответно от АП – София с 4
месеца,  считано от 24.06.2008г.,  от  Главния прокурор  на РБ с 4 месеца,
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считано от 24.10.2008г.,  от ВКП с 4 месеца, считано от 25.02.2009г., от ВКП
с  3  месеца,  считано  от  26.06.2009г.  С  постановление  от  15.05.2009г.
прокурор Андрей Андреев е дал указания по разследването. На 16.09.2009г. с
наблюдаващия  прокурор  е  съгласувано  постановление  за  привличане  на
обвиняем по реда на чл.219, ал.1 от НПК. На 04.11.2009г. ДП е постъпило в
СГП с мнение за съд. На 09.11.2009г. в СГС, НО е внесен обвинителен акт,
изготвен от прокурор Андрей Андреев.

Пр.пр. 4337/2007г. по описа на СГП, ДП № 5072/2007г. по описа на
09 РПУ  - СДП. 
          ДП е започнато на 07.04.2007г. срещу ИИ за престъпление по чл.304,
ал.1 от НК. На 30.05.2007г. по реда на чл.219, ал.1 от НПК е съгласувано
постановление за привличане на обвиняем. На 14.06.2007г. ДП е постъпило в
СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  25.06.2007г.  прокурор
Беремска  е спряла наказателното производство на основание чл. 244, ал.1,
т.1, вр. чл.25, т.2 от НПК. На 17.07.2007г. в СГП е  постъпило предложение
за  възобновяване  на  наказателното  производство.  С  постановление  от
18.07.2007г. наказателното производство е възобновено. На 15.09.2007г. ДП е
постъпило  в  СГП  с  мнение  за  спиране.  С  постановление  от  08.10.2007г.
прокурор М. Беремска е спряла наказателното производство на основание чл.
244,  ал.1,  т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  11.01.2008г.
наказателното  производство  е  възобновено.  ДП  е  постъпило  в  СГП  на
07.03.2008г. с мнение за спиране. С постановление от 18.03.2008г. прокурор
Беремска е спряла наказателното производство на основание чл. 244, ал.1,
т.1,  вр.чл.25,  т.2  от  НПК.  С  писмо  от  09.04.2008г.  прокурор  Беремска  е
изискала справка относно хода на разследване по ДП, тъй като е изтекъл
срока за разследване по ДП. На 18.04.2008г.  в СГП е постъпил отговор, с
който  наблюдаващия  прокурор  е  уведомен,  че  ДП  е  изпратено  в  СГП  и
спряно  с  постановление  от  18.03.2008г.  С  постановление  на  прокурор
Беремска  от  25.06.2008г.  наказателното  производство  е  възобновено.  На
същата  дата  по  реда  на  чл.219,  ал.1  от  НПК  с  прокурор  Беремска  е
съгласувано постановление за привличане на обвиняем. С постановление от
08.08.2008г. прокурор Моника Малинова е дала указания по разследването.
На 13.08.2008г.  на основание чл.234,  ал.3 от НПК,  прокурор Малинова е
направила искане до АП – София за удължаване на срока за разследване с 4
месеца,  считано  от  25.08.2008г.  С  писмо  от  03.09.2008г.  АП  –  София  е
върнала искането за удължаване на срока за разследване, тъй като не е ясно,
какви  ПСД  ще  бъдат  извършвани,  както  и  не  са  посочени  причините  за
необоснованото  забавяне  на  разследването.  На  05.09.2008г.  прокурор
Малинова е направила ново искане до АП – София за удължаване на срока за
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разследване по ДП.  С писмо от 18.09.2008г. АП – София отново е върнала
искането за удължаване на срока за разследване. На 23.09. 2008г. прокурор
Малинова отново е направила искане до АП – София на основание чл.234,
ал.3  от  НПК  за  удължаване  на  срока  за  разследване  по  ДП.  С  писмо  от
01.10.2008г. искането е уважено. Срокът за извършване на разследването е
удължен с 2 месеца. На 19.11.2008г. ДП е постъпило в СГП с мнение за съд.
На 03.12.2008г. в СГС, НК е внесен обвинителен акт, изготвен от прокурор
Кр. Първанов.  

          Забележка: Към доклада е приложена изготвената  от СГП Справка №
3  по  организацията  на  образуването  и  движението  на  досъдебните
производства, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.

  
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Въз  основа  на    извършената   проверка   от  ИВСС  се  налагат
следните 

ИЗВОДИ :

Проверяващият екип при ИВСС, извърши проверка на 250 досъдебни
производства: 

– спрени;
– прекратени; 
– с просрочено разследване от разследващ орган;
– с просрочено произнасяне от прокурор;
– наблюдавани през 2009г.  и решени от прокурор, както и на 
– досъдебни производства, които към момента на проверката са на

производство по различните отдели и звена.
Изложените  по  –  долу  изводи  се  основават единствено  и  само  на

проверените дела.
Установи  се,  че  по  наблюдаваните  досъдебни  производства  в

Софийска градска прокуратура  има честа смяна на наблюдаващ  прокурор.
В тези случаи се констатира неспазване на законоустановени срокове за
разследване по чл.234 от НПК,  както и срока по чл.242 ал.3  от НПК,  в
който  прокурорът  следва  да  се  произнесе.  Този  подход  влияе  върху
ефективността на дейността по надзор и ръководство на прокуратурата
върху извършването на разследването. От друга страна, честата смяна на
наблюдаващите  прокурори  по  ДП  затруднява  установяването  на
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длъжностното  лице,  чиято  отговорност  следва  да  бъде  ангажирана,  в
случаи  на  констатирани  закононарушения.  В  същото  време  в  хода  на
проверката  се  установява,  че  досъдебните  производства,  наблюдението
върху които се осъществява от един прокурор в хода на цялата досъдебна
фаза, са приключени в разумни срокове.

Като цяло прокурорите дават подробни указания по разследването с
постановленията си за образуване на ДП. Подробни указания се дават и в
последващи прокурорски актове,  при доклад на ДП по реда на чл.203 от
НПК,  както  и  при  връщане  на  делото  от  съда,  поради  допуснати
процесуални  нарушения.  Бяха  установени  единични  случай,  в  които  се
констатира липса на указания или дадените такива са бланкетни.

Не във всички случаи прокурорите се произнасят в законоустановения
едномесечен  срок,  предвиден  в  разпоредбата  на  чл.242,  ал.3  от  НПК.
Причините за това са и от обективен характер. Като пример може да се
посочи  големият  обем  на  материалите  по  ДП,  достигащи  до  десетки
томове. При констатирани процесуални нарушения прокурорът указва на
разследващия орган да отстрани същите, като определя срок в рамките на
този, установен в чл.242, ал.3 от НПК.
 

В  СГП  не  е  въведена  ефективна  система  за  проследяване  на
процесуалните  срокове.  Наблюдателните  производства  се  съхраняват  в
деловодството,  като  периодично  се  докладват  на  прокурорите.  В  тази
насока би следвало да бъдат предприети вътрешноорганизационни мерки,
така че наблюдаващите прокурори да бъдат максимално подпомогнати от
съдебните  служители  в  следенето  на  различните  срокове
(законоустановения и този, указан от прокурора, срока по чл.244, ал.8 от
НПК),  както  и  при  своевременното  изготвяне  на  напомнителни  писма,
включително  и  непостъпването  в  определения  от  прокурора  срок  на
отговор.  
 

Честа  причина  за  забавяне  на  своевременното  приключване  на
досъдебните  производства  е  неспазване  от  разследващите  органи  на
законоустановения и удължените срокове за разследване. Наблюдаващите
прокурори  изпращат  напомнителни  писма  до  разследващите  органи.
Отговорите на същите постъпват в СГП след продължителен период от
време или въобще не биват изпращани, което налага повторно отправяне на
запитване до съответните органи. В някои случаи разследващите органи не
изпращат  изисканите  от  прокуратурата  дела,  не  изготвят  и  не
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предоставят справки за хода на разследването на ДП или не предоставят
информация  за  наличие  на  основания  за  възобновяване  на  спряно
наказателно производство. 

Установиха се случаи, при които не са изпълнени указанията, дадени
от наблюдаващия прокурор с постановлението за образуване на ДП, което
води до необходимост от даване на повторни такива, като това неминуемо
е  свързано  с  удължаване  на  сроковете  за  разследване  на  формално
основание.

В повечето случаи исканията за удължаване на срока за разследване,
адресирани  до  компетентната  прокуратура,  се  правят  не  поради
фактическа  и  правна  сложност  на  делото,  а  поради  несвоевременно
изпълнение  на  указания,  дадени  от  прокурора  с  постановлението  за
образуване  на  ДП.  Наблюдават  се  и  случаи,  при  които  последователни
искания  за  удължаване  срока  на  разследването  са  с  почти  идентично
съдържание, което поставя въпроса за недостатъчно упражнен контрол,
както  от  страна  на  наблюдаващия  прокурор,  така  и  от  страна  на
горестоящата прокуратура. Малък е броят на проверените дела, при които
исканията  за  удължаване  на  срока  за  разследване  са  изготвени
своевременно. Налага  се  изводът,  че  следва  да  бъдат  взети  мерки  за
подобряване  на  взаимодействието  между  наблюдаващите  прокурори  и
разследващите органи с цел осигуряване на законосъобразно и своевременно
разследване в изпълнение на разпоредбата на чл.203 от НПК.

По някои от проверените досъдебни производства бе констатиран
отвод,  направен  от  наблюдаващият  прокурор  на  разследващия  полицай
и/или  следовател  на  основание  чл.196,  ал.1,  т.4  от  НПК.  По  данни  от
годишния  Отчетен  доклад  за  дейността  на  СГП и  СРП за  2009г.,  през
отчетния период в 39 случая е отстранен разследващия орган, а в 30 случая
е иззето делото от един орган и е възложено на друг. Като пример може да
бъде посочена пр.пр. № 561/2007г. по описа на СГП.

 Налага се  изводът, че за да бъде постигнат дисциплиниращ ефект,
би  следвало  системно  да  се  осъществява  контрол  върху  дейността  на
разследващия  орган,  както  от  наблюдаващия  прокурор,  така  и  от
административния  ръководител  на  органа,  към  който  се  числи
разследващия.

По данни от годишния Отчетен доклад на СГП и СРП за 2009г., през
същата година всеки един разследващ полицай е разследвал средно по 200
досъдебни производства / без бързите производства/ т.е. натовареността
на тези разследващи органи продължава да е висока.
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 Причините за  недоброто качество  на  разследването по  някои  от
делата,  следва  да  се  търсят  не  само  в  обстоятелства  като  високата
натовареност на разследващите органи, неизпълнение от страна на някои
от тях на служебните им задължения, но и в законодателната уредба на
функциите на прокурора и разследващия орган на етапа на досъдебното
производство, където на практика цялата отговорност е концентрирана в
лицето  на  наблюдаващия  прокурор,  което  обстоятелство  влияе
отрицателно върху инициативата на разследващия орган за извършване на
действия в рамките на оперативната му самостоятелност.

Установи  се  формално  спиране  на  досъдебните  производства  от
наблюдаващите прокурори, както и последващо възобновяване веднага или
няколко  дни  след  това,  за  да  се  санират  сроковете  и  разследването  да
продължи, като това е свързано с разпоредбата на чл.234, ал.7 от НПК, с
която са въведени ограничения за извършване на действия по разследването
извън предвидените в НПК срокове.

В някои случаи се установи неспазване на разпоредбата на чл.244, ал.8
от НПК, когато досъдебното производство е спряно на основание чл.244,
ал.1,  т.3  от НПК т.е.  производството се  възобновява  след  изтичане  на
повече от една година от спирането му.

Досъдебните  производства,  водени  срещу  ИИ,  се  спират  след
обявяване на лицата за ОДИ, като в постановлението за спиране се посочва
номера  на  бюлетина  и  телеграмата,  с  които  същите  са   обявени  за
издирване, което е положителна практика.

Наказателните  производства  се  прекратяват  при  наличие  на
основанията, визирани в НПК, с мотивирани постановления. Тези от тях,
които подлежат на служебен контрол от горестоящата прокуратура, се
изпращат на САП и ВКП веднага след постановяването им.
          Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното
производство се съобщават по реда на чл. 244, ал.5 от НПК и чл.243, ал.3
от  НПК,  с  което  се  гарантира  възможността  за  осъществяване  на
съдебен  контрол  върху  постановленията  на  прокурора. Постъпилите
жалби  срещу  постановленията  за  спиране  и  прекратяване  на
наказателното производство се администрират своевременно.  

При проверката се установиха  дела, по които са изготвени искания
за  удължаване  на  срока  за  разследване  поради  правна  и  фактическа
сложност,  а  същевременно  няма  изготвени  следствено  –  календарни
планове  за  действията  по  разследване  или  изготвените  такива  са
формални, в тях не е определен срок за извършване на определено действие
и  като  такива  не  могат  да  изпълнят  своите  функции  за  постигане  на
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прецизно  разследване.  Установиха  се  случаи,  в  които  наблюдаващият
прокурор е указал на разследващия орган да бъде изготвен и представен за
утвърждаване  следствено  –  календарен  план,  но  в  наблюдателното
производство липсва такъв план.

Във всички случаи разследващите органи извършват доклади по реда
на  чл.219,  ал.1  от  НПК,  с  които  съгласуват  с  наблюдаващия  прокурор
постановлението за привличане на обвиняем,  както и доклади по реда на
чл.226, ал.1 от НПК преди предявяване на материалите по разследването. 

 
По някои дела, причина за продължително разследване е породена от

необходимостта  от  изпълнението  на  молби  за  международна  правна
помощ до компетентните органи на чужди държави. Установи се, че някои
прокурори  от СГП не  са  добре  запознати със  съответните указания  на
ВКП  за  подготовка  на  молбата  за  правна  помощ  и  съпътстващите  я
документи, което води до връщане на преписката от ВКП и съответно до
допълнително забавяне на производството.

По делата, взети на „специален надзор” от АП – София и ВКП, се
изпращат редовно справки за хода на разследването и етапа, на който се
намира  досъдебното  производство.  Сред  проверените  дела  не  бяха
установени  такива,  по  които  да  са  дадени  методически  указания  по
разследването от съответните отдели на ВКП в изпълнение на  функциите
им, възложени им със Заповед № 3202/ 25.09.2009г. на Главния прокурор на
РБ.

Проверени бяха някои дела, по които прокурори от СРП са изпратили
на СГП досъдебните производства на основание чл.35, ал.2 от НПК, след
което или е повдигнат спор за подследственост между двете прокуратури,
или  досъдебното  производство  след  дългогодишно  разследване  отново  е
върнато в СРП./пр.пр.7267/2007г. по описа на СГП/

Поначало  всяко  едно  необосновано  препращане  на  досъдебното
производство води до забавяне на неговия ход и решаване по същество. Ето
защо би следвало да бъдат взети мерки да се съобразява установената от
ВКС константна практика за различните видове престъпления.  По този
начин  ще  бъде  предотвратено  изпращане  на  дело  по  подследственост  в
друга  прокуратура  без  да  са  събрани  необходимите  и  достатъчни
доказателства за  извършване  на  престъпление  от компетентността на
същата. 
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От  представената  на  проверяващия  екип  Справка  №  3(в  два
варианта), е видно, че реално работилите в СГП прокурори се отличават с
неравномерна натовареност, от гледна точка брой наблюдавани досъдебни
производства.  Цифрите  варират  от  1  до  191бр.,  респ.  от  1  до  167бр.
наблюдавани досъдебни производства през 2009г. Обяснение за тази разлика
в броя на наблюдаваните от прокурорите досъдебни производства може да
бъде потърсено в няколко основни насоки. На първо място, различен е броя
на  наблюдаваните  досъдебни  производства,  останали  от  предходните
години  за  отделните  прокурори.  На  второ  място,  по  –  малка  е
натовареността откъм брой наблюдавани ДП на прокурорите,  които са
разпределени в специализираните звена. На трето място, някои прокурори
биват  освобождавани  от  разпределение  на  доклад,  поради
ангажираността им по определено дело, въз основа на издадена заповед от
административния ръководител.  

Предвид  липсата  на  този  етап  на  детайлна  нормативна  уредба,
регламентираща  конкретните  показатели  за  отчитане  на  обема  на
прокурорската  дейност,  както  и  на  средната  натовареност  на  един
прокурор,  а  също  и  липсата  на  възприети  времеви  стандарти,  за
приключване на наказателно производство,  липсата на регламентация за
ефективността на прокурорската дейност, не може да бъде дадена точна
оценка за реално положения труд от всеки един прокурор в СГП. Ето защо
би  следвало  административният  ръководител  на  СГП  да  извърши
задълбочен анализ на натовареността на прокуратурата като цяло, както
и  на  индивидуалната  натовареност  на  прокурорите.  В  зависимост  от
установените причини за различната степен на натовареност, следва да се
предприемат  конкретни  мерки  за  постигане  на  по-  равномерното
разпределение на  делата  между прокурорите . 

В  тази  връзка  следва  да  се  има  предвид,  че  ефективността  на
прокурорската  дейност  до  голяма  степен  е  предопределена  от
професионалната квалификация на наблюдаващия прокурор и разследващия
орган. 

Също така ефективността на прокурорската дейност следва да се
обвърже тясно с  финансовата стойност на разходите по преписките и
делата.

Създадените специализирани звена при СГП за работа по досъдебни
производства,  с  предмет определени  видове  престъпления,  осъществяват
постоянен  надзор  за  своевременното  и  законосъобразно  приключване  на
тези дела. От проверените такива досъдебни производства се установи, че
същите  се  отличават  с  фактическа  и  правна  сложност,  което  води  до
удължаване на сроковете по разследването. Най -често това е свързано с
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извършването  на  голям  брой  действия  по  разследването,  с  назначени  по
делата сложни експертизи, чието изготвяне изисква по- дълъг период от
време, както  и с обработването на значителен обем  информация. 

Спецификата  на  материята  по  тези  дела  изисква  и  допълнително
специализирано обучение за повишаване на квалификацията на прокурорите,
което се налага поради текучеството и постоянното командироване в СГП
на прокурори от други прокуратури в страната.

 

На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за
необходимо да даде следните

 ПРЕПОРЪКИ:

1.Да се засили контролът от страна на прокурорите по отношение
на  разследващите  органи  за  спазване  на  процесуалните  срокове  на
разследване  и  своевременно  извършване  на  всички  необходими
процесуални действия,  включително,  като се  предприемат и мерките
предвидени в разпоредбите за ЗМВР за ангажиране на дисциплинарната
отговорност на разследващите органи.

2.  Наблюдаващите прокурори да следят за стриктно спазване на
разпоредбата на чл.203 от НПК с цел осигуряване на  законосъобразно и
своевременно разследване.

По преценка на наблюдаващия прокурор да се създаде практика за
изготвяне  по  досъдебните  производства,  отличаващи  се  с  правна  и
фактическа сложност, на следствено-календарни планове, което ще даде
възможност  за  подобряване на  контрола,  с  цел  постигане  на
ритмичност при разследването.

3. Да се спазва стриктно Указание № 4-261/12.07.2010г. на Главния
прокурор  на  Република  България  по  отношение  на  изготвяне  на
исканията за удължаване на срока за разследване по ДП.

4.Наблюдаващите  прокурори  да  постановяват  спиране  на
наказателното  производство  само  при  наличие  на  основанията
предвидените  в  чл.244,  ал.1  от  НПК.  При  спиране  на  наказателното
производство  да  спазват  стриктно  Указание  №  9371/15.06.2010г.  на
Главния  прокурор  на  Република  България  относно  изчисляване  на
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сроковете  за  разследване  при  незаконосъобразно  прекратяване  или
спиране на наказателното производство в досъдебната фаза. 

5.Прокурорите от СГП  да бъдат отново запознати с указанията
на ВКП, отдел „Международно правно сътрудничество” за подготовка
на предложението за молба за правна помощ, съдържащо задължителни
реквизити и съпровождащите го документи /приложения/, както и реда
за изготвянето и изпращането му във ВКП .

6.  Да  бъде  обърнато  внимание  на  прокурорите  от  СГП
изпращането на  дело  по  компетентност  на  друга  прокуратура  да  се
прави  само  при  категорично  установено  основание  за  това  и  с
изчерпателни  и  убедителни  мотиви,  в  съответствие  с  указанията
дадени  в  писмо  с  изх.  №  325/05.10.2007г.  на  завеждащ  досъдебно
производство при ВКП Явор Бояджиев.  
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ЧАСТ ВТОРА

Отразява  извършената  проверка  от  екипа  на
инспектор  Анита  Михайлова на  организацията  по
образуването  и  движението  на  преписките  в
прокуратурата,  както  и  проверка  на  организацията   на
съдебния  надзор,  направените  въз  основа  на  проверките
изводи и дадените препоръки
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Проверка  на  организацията  по  образуването  и  движението  на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

През  2009  г.  прокурорите  от  СГП  са  наблюдавали  общо  15099
преписки, от които  13872 новообразувани. Общо решените  13461 преписки,
се разпределят, както следва:

-  откази от образуване на ДП – 1145;
-  образувани ДП – 1788;
-  решени инстанционни преписки от СГП по актове на СРП – 808, от

които 533 са потвърдени;
-  изпратени по компетентност на други органи 1280;
-  преписки,  по  които  са  продължени  сроковете  за  разследване  на

досъдебни производства на СРП – 8440;

През първото полугодие на 2010 г. прокурорите от СГП са наблюдавали
общо  7711  преписки, от които  5540 новообразувани. Общо решените  6575
преписки, се разпределят, както следва:

-  откази от образуване на ДП – 737;
-  образувани ДП – 488;
-  решени инстанционни преписки от СГП по актове на СРП – 475, от

които 276 са потвърдени;
-  изпратени по компетентност на други органи 475;

Голяма част от отчетените и за двата периода решени преписки се
отнасят до искания на прокурори от СРП за продължаване сроковете за
разследване по образувани досъдебни производства.

Сравнението  на  двата  изследвани  периода  показва  относителна
стабилност на образуването и  приключването на преписките. Забелязва се
тенденция  през  втория  период  на  намаляване  на  относителния  дял  на
преписките, приключили с образуване на досъдебно производство.

1. Проверка на прокурорски преписки на ОП София, приключили
с отказ от образуване на наказателно производство.
             На случаен принцип беше извършена проверка на образуването и
движението на преписки, приключили с отказ от образуване на досъдебно
производство.  В  рамките  на  проверката  беше  проследено  спазването  на
Указание  №  281/06г.  на  Главния  прокурор  на  република  България
/Указанието/,  воденето  на  съответните  книги  и  регистри,  деловодното
извеждане и цялостното администриране на преписките.
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- пр.  пр.  9871/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Калин  Димитров.
Преписката е образувана на 14.10.08 г. На 15.10.08 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.10.08 г. преписката е
изпратена за извършване на проверка в 01 РПУ- СДВР. Определен е
срок за проверката - 30 дни. На 14.11.08 г. в СГП е постъпило копие от
писмо, видно от което преписката е изпратена по компетентност на 04
РПУ-СДВР. На 14.01.09 г.  преписката е получена в СГП от 04 РПУ-
СДВР. С постановление от 06.04.09 г. е постановен отказ от образуване
на  досъдебно  производство  и  преписката  е  изпратена  в  СРП,  за
преценка наличие на данни за престъпление по чл. 286 от НК. 
Забавено  е  движението  на  преписката,  поради  неправилното  и
изпращане на 01 РПУ, вместо на 04 РПУ. 
Прокурорът се е произнесъл с постановление за отказ от образуване
на ДП извън едномесечния срок.

- пр. пр. 11193/08 г., наблюдаващ прокурор Малиганова. Преписката е
образувана  на  07.11.08  г.  С  писмо  от  13.11.08  г.  е  изпратена  по
компетентност на СВОП. С постановление от 03.12.08г. на прокурор от
СВОП, преписката е върната по компетентност на СГП. Получена е на
09.12.08 г. С писмо от 12.12.08 г. наблюдаващият прокурор е изискал
информация  от  Началника  на  Затвора-  София.  Исканата  справка  е
получена  на  30.12.08  г.  С  постановление  от  27.01.09  г.  е  възложено
извършването на допълнителна проверка на сектор „ООМЛС” със срок
от 10 дни.  Преписката е получена в СГП на 06.03.09 г. С постановление
от 06.04.09 г. е отказано образуване на досъдебно производство. 
Установява  се  забава  в  действията  на  органа,  на  който  е
възложена допълнителната проверка. 

- пр. пр.  1286/08 г., наблюдаващ прокурор С. Цанков. Образувана е на
15.12.08 г. С постановление от 19.12.08 г. е разпоредено да се извърши
проверка, със срок 30 дни, с оглед данни за престъпление по чл. 282 от
НК. На 29.01.09 г. в СГП е получено искане за продължаване срока на
проверката с още 30 дни. С писмо от 30.01.09г. срокът е продължен от
наблюдаващия прокурор с 30 дни, считано от 31.01.09 г. На 30.03.09 г.
преписката е получена в СГП. С постановление от 01.04.09 г. е отказано
образуване  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя и на лицето, срещу
което е образувана проверката.
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Наблюдаващият  прокурор  е  продължил  срока  на  проверката  в
нарушение на Указанието.
Органът,  на  който  е  възложена  допълнителната  проверка,  е
изпратил  преписката  в  прокуратурата  един  месец  по-късно  над
определения срок.
Наблюдаващият  прокурор  се  е  произнесъл  незабавно  след
получаване на преписката, като е уведомил и съответните лица.

- пр. пр. 2814/09 г., наблюдаващ прокурор С. Цанков. Образувана е на
04.03.09 г. С постановление от 12.03.09 г. е възложено извършване на
проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 08.05.09 г.
С постановление от 12.06.09 г.  /деловодно изведено на 16.06.09 г./  е
отказано образуването на досъдебно производство.
Констатира  се  забава  в  действията  на  органа,  на  който  е
възложена  предварителната  проверка,  който  е  приключил
проверката извън разрешения 30 дневен срок.

- пр. пр. 11774/08 г., наблюдаващ прокурор С. Попова.  Образувана е
на 11.12.08 г. С постановление от 16.01.09 г. на прокурор Раденкова е
възложено извършването на проверка, с  оглед данни за престъпление
по  чл.  282  от  НК.  Определен  е  срок  от  един  месец.  Преписката  е
получена в СГП на 09.03.09 г. и е разпределена на прокурор Попова на
23.03.09  г.  С  постановление  от  10.04.09  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно  производство.  По повод жалба срещу постановлението  на
СГП, с писмо от 23.04.09 г. преписката е изпратена по компетентност
на  САП.  С  постановление  от  29.05.09  г.  САП  е  потвърдила
постановлението на СГП. 

- пр. пр. 14141/07 г., наблюдаващ прокурор С. Попова. Образувана е
на  11.12.07  г.  С  постановление  от  04.01.08  г.  е  разпоредено
извършването  на  проверка  от  ГД  „ППООРП”,  със  срок  30  дни.  На
17.01.08  г.  в  СГП  е  получено  копие  от  писмо,  видно  от  което
преписката  е  била  изпратена  за  проверка  на  СДП.  Преписката  е
получена  в  СГП  на  28.10.08  г.  С  постановление  от  03.11.08  г.
преписката  е  върната  на  СДВР  за  извършване  на  допълнителна
проверка, със срок 30 дни. На 30.03.09 г. преписката е получена в СГП.
С  постановление  от  28.04.09  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. 
Налице  е  значително  забавяне  на  органите,  извършващи
проверката. 
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- пр. пр. 2872/08 г., наблюдаващ прокурор С. Попова. Заведена е на
11.03.08 г. по повод отделени материали от пр. пр. 3557/07 г. на СГП.
По преписката е възложено извършване на проверка, връщана е и за
допълнителна  проверка,  като  наблюдаващият  прокурор
неколкократно е продължавал както срока на проверката, така и
срока на допълнителната проверка. С постановление от 21.04.09г. е
отказано образуване на досъдебно производство.
Установяват  се  действия  на  наблюдаващия  прокурор  в
несъответствие с Указанието.

- пр. пр. 3422/09 г., наблюдаващ прокурор Е. Пашалиева. Образувана
е на 01.04.09 г. С постановление от 10.04.09 г. е отказано образуване на
досъдебно производство.

- пр. пр. 1050/09 г., наблюдаващ прокурор М. Немска. Образувана е на
12.01.09  г.  по  повод изпратена  от  СРП,  по  компетентност  преписка,
предвид данни за престъпление по чл. 249, ал.1 от НК. С постановление
от 19.01.09 г. е разпоредено извършване на проверка, със срок 30 дни.
Преписката  е  получена  в  СГП  на  27.02.09  г.  С  постановление  от
09.03.09 г.  е  разпоредено извършване на допълнителна проверка,  със
срок  20  дни.  Преписката  е  получена  в  СГП  на  01.04.09  г.  С
постановление  от  09.04.09  г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство.

- пр. пр. 3234/09 г., наблюдаващ прокурор М. Немска. Образувана е на
24.03.09  г.  С  постановление  от  08.04.09  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство.

- пр. пр. 3468/09 г., наблюдаващ прокурор М. Немска. Образувана е на
03.04.09  г.  по  повод  изпратени  от  РП  Благоевград  материали,  по
компетентност. С постановление от 16.04.09 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. На 06.08.09 г. в СГП е получена жалба срещу
постановлението.  С  писмо  на  зам.  градския  прокурор  Трифонова  от
21.08.09 г., преписката е изпратена в САП. С постановление от 09.09.09
г. на САП, постановлението на СГП е потвърдено. 

- пр.  пр.  919/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Николай  Русинов.
Образувана е на 05.01.09 г. С постановление от 13.01.09 г. е възложено
извършването на  проверка,  със  срок 30 дни.  На 16.02.09 г.  в  СГП е
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получена „етапна справка”,  с  която се  моли за  удължаване срока  на
проверката. С постановление от 25.02.09 г. наблюдаващият прокурор е
продължил срока  на  проверката  с  30  дни,  считано  от  13.02.09 г.  На
20.03.09 г. в СГП  отново е получена етапна справка, с ново искане за
продължаване на срока на проверката. С постановление от 26.03.09 г.
наблюдаващият прокурор е продължил срока на проверката с 10 дни,
считано от 13.03.09 г. На 01.04.09 г. преписката е получена в СГП. С
постановление  от  08.04.09  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. На 24.04.09 г. в СГП е получено копие от писмо от ВКП
до САП, с което е разпоредено извършване на служебна проверка на
постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство. На
11.05.09 г. в СГП е получено писмо, с което преписката е изискана от
САП. С писмо от 22.05.09 г. преписката е изпратена по компетентност.
С  постановление  от  15.06.09  г.  на  САП,  постановлението  на  СГП е
потвърдено.  Със  същото постановление е  указано на  СГП да отдели
материали,  които  да  изпрати  по  компетентност  на  ОП  Варна.
Преписката е получена в СГП на 17.06.09 г., ведно с постановлението
на САП. С постановление от 16.07.09 г. прокурор Русинов е отделил
материали от  преписката,  които  е  разпоредил  да  се  изпратят  на  ОП
Варна. С получено на 13.11.09 г. писмо, САП е изискала преписката на
СГП, предвид необходимостта  от изпращането и във ВКП,  по повод
постъпила жалба. С писмо от 23.11.09 г. преписката е изпратена в САП.
С постановление от 19.12.09 г. ВКП е потвърдила постановлението на
САП. 

- пр.  пр.  3065/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Николай  Русинов.
Образувана е на 16.03.09 г. по повод изпратени от ВКП материали, по
компетентност.  С  писмо  от  06.04.09  г.  преписката  е  изпратена  за
проверка, със срок 30 дни. Преписката е върната в СГП на 21.04.09 г. С
постановление  от  16.05.09  г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство.  

- пр. пр. 2945/09 г.  ,  наблюдаващ прокурор Антоанета Близнакова.
Образувана  е  на  10.03.09  г.  С  постановление  от  същата  дата  е
разпоредено  на  ДАНС  извършване  на  проверка,  със  срок  20  дни.
Преписката  е  получена  в  СГП  на  08.04.09  г.  С  постановление  от
09.04.09  г.  от  преписката  на  СГП  са  отделени  материали,  които  са
изпратени на ОП Благоевград и СРП. 
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- пр.  пр.  1739/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Антон  Стефанов.
Образувана  е  на  20.02.09  г. С  постановление  от  09.03.09  г.  е
разпоредено извършването на проверка със срок 30 дни, с оглед данни
за престъпление по чл. 282 от НК. Преписката е получена в СГП на
07.04.09 г. С постановление от 08.04.09 г. е отказано образуването на
досъдебно производство, поради липса на престъпление,  извършено на
територията на гр. София и преписката е изпратена по компетентност
на ОП Видин.    

- пр.  пр.  3345/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Антон  Стефанов.
Образувана е на 27.03.09 г. С постановление от 02.04.09 г. е възложено
извършването на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в
СГП на 24.04.09 г. С писмо от 26.04.09 г. преписката е изпратена по
компетентност  на  ВКП,  отдел  „Инспекторат”.  Получена  е  в  СГП на
19.05.09  г.  с  писмо  от  ВКП,  видно  от  което  възложената  от  СГП
проверка  е  била  в  нарушение  на  Заповед  3202/08  г.  на  Главния
прокурор,  съгласно  която  проверка,  с  оглед  данни  за  престъпления,
извършени  от  магистрати  се  извършва  от  отдел  „Инспекторат”  към
ВКП. Указано е преписката да се реши по същество. С постановление
от  27.05.09  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство. 

- пр.  пр.  3035/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Юлиана  Христова.
Образувана  е  на  13.03.09  г.   по  повод  изпратени  от  СРП,  по
компетентност материали, с оглед данни за престъпление по чл. 253 от
НК. С постановление от 15.04.09 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати
само на жалбоподателката. Проверката е извършена срещу конкретно
лице.

- пр.  пр.  11605/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Юлиана  Христова.
Образувана  е  на  02.12.08  г.  С  постановление  от  12.12.08  г.  е
разпоредено извършването на проверка, със срок 30 дни. С писмо от
10.01.09  г.  преписката  е  изискана  и  е  получена  на  03.02.09  г.  С
постановление от 05.03.09 г. е разпоредено да се извърши допълнителна
проверка, със срок 10 дни. Преписката е получена на 19.03.09 г. в СГП.
С постановление от 21.04.09 г. е отказано образуването на досъдебно
производство.  Препис  от  постановлението  е  изпратено  само  на
жалбоподателя. 
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- пр. пр. 1487/09 г., наблюдаващ прокурор Г. Тафров. Образувана е на
06.02.09 г. С постановление от 17.02.09 г. е разпоредено да се извърши
проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 23.03.09 г.
С  постановление от  29.04.09 г.  е  отказано  да  се  образува  досъдебно
производство. 

- пр. пр. 6816/09 г., наблюдаващ прокурор Г. Тафров. Образувана е на
19.06.09 г. С резолюция от 25.06.09 г. преписката е изпратена на ОП
Варна,  без  да  бъде  извършена  проверка  по  нея  „с  оглед  родовата  и
местна подсъдност на посочено в жалбата досъдебно производство на
ОДП  Варна”.  На  основание  чл.  199  от  НПК  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр. 1132/09 г.,  наблюдаващ прокурор Тафров.  Образувана е на
15.01.09 г. С писмо от 21.01.09 г. на прокурор Слабакова преписката е
изпратена  по  компетентност  на  СРП.  На  27.01.09  г.  преписката  е
върната от СРП в СГП, „предвид разпоредбата на чл. 35, ал.5 от НПК”.
Преписката  е  разпределена  на  прокурор  Тафров на  28.01.09  г.  С
постановление  от  18.02.09  г.  на  прокурор  Тафров  е  разпоредено
извършване  на  проверка,  със  срок  30  дни.  На  24.03.09  г.  в  СГП  е
получено  писмо за  продължаване  срока  на  проверката.  С писмо от
27.03.09  г.  на  наблюдаващия  прокурор  срокът  на  проверката  е
продължен с 30 дни. Преписката е получена на 22.04.09 г. в СГП. С
постановление  от  20.05.09  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. 
Установява  се  неспазване  на  Указанието,  във  връзка  с
продължаване срока  за извършване на проверка.

- пр. пр. 2783/09 г., наблюдаващ прокурор Б. Джамбазов. Образувана е
на 27.02.09 г. по повод получен от ВКП списък на проекти по номера и
бенефициенти,  изпратени  им  от  ДФ  „Земеделие”  за  извършване  на
незабавна  проверка.  С  писмо  от  09.03.09  г.  прокурор  Джамбазов  е
изискал информация от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”,
получена в СГП на 01.04.09 г. С постановление от 24.04.09 г. е отказано
образуване на досъдебно производство. 

- пр.  пр.  1111/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Нелчо  Неделчев.
Образувана е на 14.01.09 г. по повод получено от ВКП писмо, с което е
изпратен  по  компетентност  сигнал  от  ДФ  „Земеделие”.  С  писмо  от
19.01.09  г.  наблюдаващият  прокурор  е  изискал  информация  от
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Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. Исканата информация е
получена  в  СГП  на  27.01.09  г.  С  постановление  от  06.02.09  г.  е
разпоредено на Дирекция ПОП-МВР извършване на проверка, със срок
30  дни.  На  18.03.09  г.  в  СГП  е  получена  справка  с  информация  за
извършеното до момента, с която се иска и продължаване на срока на
проверката с 30 дни. С писмо от 18.03.09 г. , след съгласуване със зам.
градски  прокурор  на  СГС-  Джамбазов,  срокът  на  проверката  е  бил
продължен.  На  09.04.09  г.  преписката  е  получена  в  СГП.  С
постановление  от  24.04.09  г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство,  като  е  разпоредено  преписката  да  се  изпрати  по
компетентност на ОП Благоевград.

- пр.  пр.  11493/08  г.  ,  наблюдаващ  прокурор  Пламен  Панайотов.
Образувана е на 25.11.08 г. С постановление от 18.12.08 г. преписката е
изпратена за извършване на проверка, със срок 30 дни. На 29.01.09 г.
преписката  е  получена  в  СГП.  С  постановление  от  18.02.09  г.  е
възложено извършването на допълнителна проверка, със срок 30 дни. С
писмо от 10.03.09 г. наблюдаващият прокурор е продължил срока на
проверката с 30 дни, считано от 18.03.09 г. На 26.03.09 г. преписката
е  постъпила  в  СГП.  С  постановление  от  23.04.09  г.  преписката  е
изпратена по компетентност на ОП Пловдив. 
Наблюдаващият  прокурор  не  е  спазил  Указанието  в  частта,
отнасяща  се  до  реда  и  начина  на  продължаване  на  срока  на
допълнителната проверка.

- пр.  пр.  9715/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Пламен  Панайотов.
Образувана е на 03.10.08 г. С постановление от 13.10.08 г. е възложено
извършване на проверка, със срок 30 дни. На 18.11.08 г. е изпратено
напомнително  писмо.  На  25.11.08  г.  в  СГП  е  постъпило  искане  за
продължаване срока на проверката. Срокът е продължен с 30 дни от
наблюдаващия  прокурор,  считано  от  14.11.08  г.  На  16.01.09  г.  е
изпратено напомнително писмо. На 16.02.09 г. преписката е постъпила
в СГП. С постановление от 20.02.09 г.  е възложено извършването на
допълнителна проверка,  със  срок  30  дни.  На 08.04.09 г.  е  изпратено
напомнително писмо. Преписката е получена в СГП на 14.04.09 г.  С
постановление  от  12.05.09  г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство.
Установява  се  забава  в  действията  на  органа,  на  който  е
възложена предварителната проверка.
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Допуснато е неспазване на Указанието, относно продължаването
на срока на предварителната проверка.

- пр. пр. 950/09 г., наблюдаващ прокурор В. Илиева. Образувана е на
07.01.09  г.  С  постановление  от  19.01.09  г.  към  тази  преписка  е
присъединена и пр. пр. 954/09 г. по описа на СГП. Разпоредено е да се
извърши проверка, със срок 10 дни. Преписката е получена в СГП на
18.02.09 г. С постановление  от  19.05.09 г. е  отказано образуване на
досъдебно производство.  На 02.06.09 г. в СГП е заведена жалба срещу
постановлението. Изпратена е на 05.06.09 г. в САП. С постановление от
15.06.09 г. на САП постановлението на СГП е потвърдено. На 13.07.09
г. преписката е изискана от САП, изпратена е на 14.07.09 г. На 12.08.09
г.  е  получена в  СГП,  ведно  с  постановление на  ВКП от 04.08.09 г.,
видно от което постановлението на САП е било потвърдено. 
Налице е забавяне при произнасянето на наблюдаващия прокурор. 

- пр. пр. 9328/08 г., наблюдаващ прокурор В. Илиева. Образувана е на
05.09.08 г. С постановление от 25.09.08 г. е разпоредено да се извърши
проверка,  със срок 30 дни. На 16.01.09 г.  е  изпратено напомнително
писмо. Преписката е постъпила в СГП на 12.02.09 г. С постановление
от  16.05.09 г. е  отказано  образуване  на  досъдебно  производство.  На
06.08.09 г. е постъпило „възражение” срещу постановлението за отказ.
Върху  него  е  отбелязано,  че  прокурор  Илиева  е  в  отпуск  и
„възражението”  е  разпределено  на  11.08.09  г.  на  прокурор  М.
Малинова. На 12.08.09 г. преписката е изпратена по компетентност на
САП.  С  постановление  от  21.08.09  г.  САП  е  потвърдила
постановлението на СГП. 
Налице е забавяне в произнасянето на прокурора, след получаване на
преписката.

- пр.  пр.  9705/08  г.  Образувана  е  на  03.10.08  г.  На  06.10.08  г.  е
разпределена на  прокурор Калин Димитров.  С писмо от 27.10.08 г.
преписката е изпратена в 01 РПУ СДВР за установяване пребиваването
на лице на посочен в сигнала адрес, а в случай, че не пребивава там, да
се установи неговото местонахождение, чрез извършване на справки.
Указано е преписката да се върне с изготвена справка до 05.11.08 г. На
14.01.09  г.  преписката  е  получена  в  СГП.  С  писмо  от  06.04.09  г.  е
изпратена отново в 01 РПУ СДВР. Указано е в случай на установяване
на лицето, да се снемат обяснения от него.  С писмо от 22.04.09 г. в 01
РПУ- СДВР са изпратени допълнително получени в СГП материали. В
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писмото е посочено в най-кратки срокове да се изпълнят дадените в
предходното писмо указания и преписката да бъде докладвана в срок до
20.05.09 г. Преписката е получена в СГП на 22.05.09 г. С постановление
от  29.05.09  г.  на  прокурор  Станкова е  отказано  образуване  на
досъдебно  производство.  /Прокурор  К.  Димитров  е  бил  в  СГП  до
31.03.2009 г. – изтекла командировка/
Установява се забава при извършването на проверката от 01 РПУ –
СДВР.

- пр.  пр. 1230/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Мария  Нейкова.
Образувана  е  по  сигнал  до  СГП.  Изпратена  е  за  проверка  в  ДАНС.
Преписката  е  върната  в  СГП  на  18.05.09  г.  с  изготвена  справка  за
приключена  проверка.  С  постановление  от  22.05.09  г.  е  отказано
образуване  на  досъдебно  производство  и  преписката  е  изпратена  по
компетентност на ОП Стара Загора. 
Препис от постановлението не е изпратен на жалбоподателите. 

- пр. пр. 1056/09 г.  Образувана е на 12.01.09 г. по повод изпратени по
компетентност  материали  от  ВКП.  На  същата  дата  преписката  е
разпределена на прокурор С. Атанасова. След изготвяне на справка от
прокурор  Атанасова,  с  резолюция  от  14.01.09  г.  преписката  е
разпределена на прокурор В. Димитрова. С постановление от 26.01.09
г.  е  разпоредено  извършването  на  проверка,  със  срок  30  дни.  На
10.04.09 г. е изпратено напомнително писмо. На 16.04.09 г. преписката
е  постъпила  в  СГП.  С  постановление  от  28.05.09  г.  е  отказано
образуването на досъдебно производство.  

- пр. пр. 4754/2009г., наблюдаващ прокурор Пашалиева. Преписката е
образувана на 23.04.2009 г. въз основа на докладна записка от 09 РУ–
СДВР,  след  извършена  предварителна  проверка.  Разпределена  е  на
наблюдаващия  прокурор  на  27.04.2009  г.  С  постановление  от
07.05.2009г.,  изведено  на  14.05.2009  г.,  е  отказано  образуването  на
предварително производство. 

- пр. пр. 3230/2009г., наблюдаващ прокурор Софиянски. Образувана е
по повод сигнал на Директора на НЕЛК, заведен в СРП на 20.03.2009 г.
и изпратен по компетентност в СГП на 24.03.2009 г. Разпределена е на
прокурор Софиянски на 25.03.2009 г. Извършена е лична прокурорска
проверка.  Преписката  е  приключила  с  постановление  за  отказ  от
16.05.2009 г., деловодно изведено на 21.05.2009 г. 
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- пр. пр. 1622/2009 г., наблюдаващ прокурор Софиянски. Преписката е
образувана  на  основание  постановление  на  прокурор  Аврамов  от
16.02.2009 г., с което са отделени материали от друга преписка, с оглед
данни  за  извършено  престъпление  по  чл.  304б  от  НК.  Останалите
материали  са  дали  основание  за  образуване  на  наказателно
производство за извършено престъпление по чл.212 ал.5 от НК срещу
друго  лице.  Новообразуваната  преписка  е  разпределена  на  прокурор
Софиянски  на  18.02.2009  г.  С  постановление  от  13.03.2009  г.
прокурорът  е  възложил  извършването  на  предварителна  проверка  на
ДАНС. Проверката е приключила в определения едномесечен срок и е
заведена  отново  в  СГП  22.04.2009г.  Постановлението  за  отказ  да  се
образува  наказателно  производство  е  от  19.05.2009.  Преписката  е
проверена служебно от САП, като с постановление от 15.07.2009 г. е
потвърден акта на СГП. 

- пр. пр. 3064/09 г., наблюдаващ прокурор Иван Аврамов. Образувана
е  на  16.03.09  г.  С  постановление  от  24.03.09  г.  е  разпоредено
извършване на проверка,  със срок 45 дни. На 25.05.09 г. преписката е
върната в СГП с извършена проверка. С постановление от 28.05.09 г. е
отказано образуването на досъдебно производство. 
Наблюдаващият  прокурор  е  определил  срок  за  извършване  на
проверката, извън допустимия, съгласно Указанието.

- пр.  пр.  1574/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Кирил  Димитров.
Образувана  е  на  11.02.09  г.  по  повод  изпратена  от  СВОП  тяхна
преписка, по компетентност. С постановление от 17.04.09 г. /деловодно
изведено  на  11.05.09 г./ е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. В постановлението е указано препис, ведно със заверени
копия от документите от прекратената преписка, да се изпратят на ГД
„ОП”-МВР.
Установява се забава в действията на наблюдаващия прокурор при 
произнасянето му по преписката.

-  пр. 3214/09 г., наблюдаващ прокурор Николай Русинов. Образувана
е  на  24.03.09  г.  С  писмо  от  30.03.09  г.  наблюдаващият  прокурор  е
изискал справка от ВСС. На 07.04.09 г. исканата справка е получена в
СГП. С постановление от 30.04.09 г. /изведено на 08.05.09 г./ е отказано
образуването  на  досъдебно  производство.  На  25.06.09  г.  е  получена
жалба в СГП срещу постановлението за отказ. С писмо от 24.07.09 г.
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преписката  е  изпратена  в  САП. С постановлението от  13.08.09 г.  на
САП, постановлението на СГП е потвърдено. На 18.08.09 г. преписката
е постъпила в СГП. С получено на 16.11.09 г. писмо, САП е изискала
преписката  от  СГП.  Няма  данни  кога  е  разпределено  писмото  на
наблюдаващия  прокурор.  На  16.12.09  г.  е  получено  в  СГП
напомнително писмо от САП за незабавно изпращане на преписката.
Преписката  е  изпратена  в  САП  на  17.12.09  г.  С  постановление  от
05.03.10 г. ВКП е потвърдила постановлението на САП. 
Установя се забавяне при администрирането на преписката .

- пр.  пр.  3552/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Драгомир  Янчев.
Образувана  е  на  07.04.09  г.  С  писмо  от  13.04.09  г.  наблюдаващият
прокурор  е  изискал  преписка  на  СРП  за  извършване  на  служебна
проверка. Преписката е получена в СГП на 29.06.09 г. С постановление
от 02.07.09 г. е отказано образуването на досъдебно производство. На
28.04.10 г. в СГП е заведена жалба срещу постановлението за отказ от
образуване  на  досъдебно  производство.  Преписката  е  изпратена  на
САП с  писмо от  03.05.10  г.  С  постановление  от  02.08.10  г.,  САП е
потвърдила постановлението на СГП. 

- пр.  пр.  3562/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Драгомир  Янчев.
Образувана е на 07.04.09 г. С постановление от 14.04.09 г. е възложено
извършване на проверка, със срок 30 дни на Дирекция „Инспекторат”
при МВР. Преписката е получена в СГП на 04.06.09 г. С постановление
от 29.06.09 г. е отказано образуване на досъдебно производство.

- пр.  пр.  4617/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Мариана  Станкова.
Образувана е на 15.04.09 г. С постановление от 22.04.09 г. е указано да
се извърши проверка, със срок 30 дни. Преписката е постъпила в СГП
на 12.06.09 г. С постановление от 16.06.09 г. е отказано образуването на
досъдебно производство. 

- пр.  пр.  5441/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Емилия  Русинова.
Образувана  е  на  03.06.09  г.  по  повод  изпратени  от  ВКП,  по
компетентност,  материали. С постановление от 16.06.09 г. е  отказано
образуването на досъдебно производство. 

- пр. пр. 3007/09 г., наблюдаващ прокурор Л. Мирчев. Образувана е на
12.03.09 г. С постановление от 17.03.09 г. е възложено извършване на
проверка,  със  срок  30  дни.  На  30.04.09  г.  е  получено  искане  за
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продължаване  срока  на  проверката.  С  писмо  от  12.05.09  г.
наблюдаващият прокурор е  продължил срока на проверката с  30
дни. Преписката е получена в СГП на 16.05.09 г. С постановление от
11.06.09 г. е отказано образуване на досъдебно производство. 
Установява се неспазване на Указанието, относно реда и условията
за продължаване на срока на проверката.

- пр.  пр. 4644/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Чавдар  Ангелов.
Образувана  е  на  17.04.09  г.  С  постановление  от  29.04.09  г.  е
разпоредено извършването на проверка, със срок 30 дни. Преписката е
получена в СГП на 08.06.09 г. С постановление от 10.06.09 г. е отказано
образуване на досъдебно производство. 

- пр.  пр. 4725/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Илиана  Стойкова.
Образувана  е  на  23.04.09  г.  С  постановление  от  07.05.09  г.  е
разпоредено извършване на проверка,  със срок 40 дни. Преписката е
получена обратно в СГП на 29.05.09 г. С постановление от 02.06.09 г. е
отказано образуване на досъдебно производство. С писмо от 13.04.10 г.
преписката е изпратена за извършване на служебна проверка от САП,
тъй като на 01.04.10 г. в СГП е получено копие от присъда от съд в
Аржентина. Видно от присъдата е бил осъден български гражданин с
ефективно наказание „лишаване от свобода” за опит за контрабанда на
наркотични  вещества.  След  извършената  служебна  проверка,  с
постановление  от  08.06.10  г.  постановлението  на  СГП  е  отменено,
предвид необходимостта СГП да се произнесе по реда на чл.  480 от
НПК. С постановление от 16.06.10 г. на СГП отново е постановен отказ
от образуване на досъдебно производство. 
Определен  е  срок  за  извършване  на  проверката  над  допустимия,
съгласно Указанието. 

- пр. пр. 11526/08 г., наблюдаващ прокурор Сашо Тотев. Образувана е
на  27.11.08  г.  по  сигнал  от  Изпълнителния  директор  на  ДФ
„Земеделие”.  С  постановление  от  17.12.08  г.  е  възложено  на  ДАНС
извършване на проверка, със срок 30 дни. На 15.01.09 г. наблюдаващият
прокурор  е  поискал  справка  от  ДАНС  за  хода  на  проверката.  На
03.02.09 г. в СГП е получено искане за продължаване на срока. С писмо
от 16.02.09 г., в което е упоменато, че е съгласувано със зам. градски
прокурор, срокът на проверката е продължен с 30 дни. На 26.02.09 г. в
СГП е постъпило ново искане за продължаване срока на проверката. На
31.03.09 г. преписката е получена в СГП. С постановление от 08.04.09 г.
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е възложено извършването на допълнителна проверка, със срок 30 дни.
На  16.05.09  г.  в  СГП  е  получено  писмо  за  продължаване  срока  на
допълнителната проверка. С писмо от 19.05.09 г. в което е упоменато,
че  е  съгласувано със  зам.  градски прокурор,  срокът на проверката  е
продължен с 30 дни. Преписката е  получена в СГП на 24.06.09 г.  С
постановление  от  30.06.09  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство и преписката е изпратена по компетентност на СРП. 

  -  пр.  пр.  №  5618/2010     наблюдаващ  прокурор  Нина  Кирилова.
Образувана е на 13.05.10 г. въз основа на докладна записка от 07 РУ-
СДВР. Към докладната записка са приложени материали от извършена
предварителна  проверка.  С  постановление  от  18.05.10  г.  е  отказано
образуването на досъдебно производство. 

- пр. пр. №  4546/09 г. Образувана е на 13.04.09 г. във връзка с изпратена
от ВКП жалба. Разпределена е на същата дата на прокурор Станинска,
която на 22.04.09 г. е възложила предварителна проверка. Определен е
срок един месец.  На 14.08.09 г.  е  изпратено напомнително писмо до
СДВР  от  прокурор  Станинска.  Преписката  е  постъпила  в  СГП  на
14.10.09  г.  Върната  е  на  19.10.09  г.  от  прокурор  Станинска  с  нов
едномесечен  срок,  за  изпълнение  на  дадените  указания.
Преразпределена е на прокурор Гешев на 14.01.10 г., който на 18.01.10
г.  е изпратил напомнително писмо. Едва на 31.03.10 г.-  преписката е
постъпила в СГП от СДВР, отдел „Икономическа полиция”. На 08.04.10
г. прокурор Гешев е постановил извършване на допълнителна проверка.
Преписката  е  получена  в  СГП  на  14.05.10  г.  С  постановление  от
17.05.10  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  
Въпреки  напомнителните писма  на  наблюдаващите прокурори  и
своевременното  произнасяне  с  постановление  за  отказ  от
образуване на досъдебно производство, забавата в движението на
преписката  е  значителна,  поради  бездействие  на  органа,
извършващ проверката.

- пр. пр. №  4772/10, наблюдаващ прокурор Ст. Димитров. Образувана
е  въз  основа  на  изпратена  по  компетентност  преписка  от  СРС,  на
31.03.10 г. На 07.04.10 г. е възложена проверка на СДВР, със срок 30
дни.  Проверката  е  извършена  в  определения  срок  и  преписката  е
изпратена на 14.05.10 г. С постановление от  15.05.10 г. прокурорът е
отказал да образува досъдебно производство и е разпоредил препис от
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постановлението да се изпрати на жалбоподателя.  Жалбата не е била
насочена  срещу  конкретно  лице,  което  не  налага  препис  от
постановлението  да  се  изпраща  и  на  лице,  срещу  което  се  води
проверката. 

- пр. пр. № 6891/09 г., наблюдаващ прокурор Сашо Тотев. Образувана
е на 23.06.09 г. На 10.07.10 г. е възложена проверка на Директора на Д
„ПОП”-МВР, със срок 30 дни. С копие от писмо до Директора на ОДП
Плевен, СГП е уведомена на 03.08.09 г., че преписката е изпратена на
27.07.09 г.  за  проверка  в  ОД на МВР Плевен.  В  писмото изрично е
записано, че изпращането на преписката е съгласувано с наблюдаващия
прокурор.  На  04.09.09  г.  е  постъпило  в  СГП  писмо  от  ОД на  МВР
Плевен, с което е поискано удължаване на срока на предварителната
проверка. Наблюдаващият прокурор е продължил срока с 30 дни, след
съгласуване със  зам.  градски  прокурор. На 05.11.09 г.  преписката  е
постъпила  в  СГП.  На  16.11.09  г.  наблюдаващият  прокурор  отново  е
изпратил преписката на първия адресат Д „ПОП” МВР за допълнителна
проверка, със срок 30 дни, като в постановлението изрично е посочено,
че не е изпълнено нито едно от  указанията, дадени в първоначалното
постановление. Директора на Д „ПОП” София е препратил преписката
на ОД на МВР Плевен на 02.12.09 г. и на 07.12.09 г. е уведомил СГП.
На  03.02.10  г.  преписката  е  постъпила  в  СГП.  С  постановление  от
23.02.10г  е  отказано  образуване  на  досъдебно  производство  за
престъпление  по  чл.  248а,  ал.2  от  НК  и  преписката  е  изпратена  по
компетентност на РП Плевен, тъй като по отношение на наказателното
преследване по чл. 248а, ал.2 от НК е изтекла давността. 
Установява  се  значително  забавяне  на  органа,  на  който  е
възложена проверката и неизпълнение на дадените от прокурора
указания.

- пр. пр. №  7207/09 г.,  наблюдаващ прокурор Мариана Станкова.
Образувана е на 01.07.09 г. С постановление от 06.07.09 г. е възложено
извършването на предварителна проверка на ДАНС. На 21.08.09 г.  е
получено  писмо  от  ВКП,  с  което  се  иска  да  бъдат  уведомени  за
резултата  на  проверката.  Това  писмо  е  разпределено  на  прокурор
Станкова на 24.08.09 г. с отбелязване „след отпуск”. На 25.08.09 г. е
получено искане в СГП за продължаване срока на проверката, което е
разпределено на прокурор Балев, поради отпуск на прокурор Станкова.
С писмо на прокурор Балев срокът е продължен с още 20 дни, считано
от 28.08.09 г. На 10.10.09 г. е постъпило ново искане за продължаване
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срока  на  проверката  с  40  дни.  На  03.12.09  г.  в  СГП  е  получено
напомнително писмо от ВКП. С писмо от 08.12.09 г. СГП е изискала
преписката от ДАНС. Получена е в СГП на 26.01.10 г.  С постановление
от 29.01.10г, адресирано до ВКП, е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство.  
Установява се забавяне от органа, извършващ проверката, както и
неизпълнение на Указанието, относно продължаването на срока на
проверката.

- пр. пр. №  1782/09 г.  Образувана е на 25.02.09 г. Разпределена е на
26.02.09  г.  на  прокурор  Софиянски,  след  което  на  05.03.09  г.  е
преразпределена на прокурор Ст. Димитров, тъй като е установено, че
се касае за престъпления, свързани с еврофондовете. С постановление
от 14.03.09 г.  е  възложено на  ДАНС извършването  на проверка,  със
срок 30 дни. На 16.04.09 г. е изпратено напомнително писмо до ДАНС.
На 07.05.09 г.  в  СГП е  постъпило искане за  продължаване срока  на
проверката. С писмо на наблюдаващия прокурор срокът е продължен
с  още  30  дни. Преписката  е  получена  в  СГП  на  10.07.09  г.  С
постановление  от  15.07.09  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство.  На  17.08.09  г.  преписката  е  изискана  от  САП  за
извършване на служебна проверка,  където е  изпратена на следващия
ден. С постановление от 08.09.09 г. САП е отменила постановлението
на СГП. С постановление на СГП от 14.09.09 г. е възложена на ДАНС
проверка, със срок 30 дни. На 09.11.09 г. в СГП е постъпило искане за
продължаване  срока  на  проверката.  Срокът  е  продължен  от
наблюдаващия  прокурор  с  30  дни. На  06.01.10  г.  СГП  е  изпратила
напомнително писмо до ДАНС. Преписката е получена на 21.01.10 г. С
постановление от 27.01.10 г. отново е постановен отказ от образуване
на досъдебно производство и преписката е изпратена по компетентност
на РП Стара Загора, с оглед данни за престъпление по чл. 201, ал.1 от
НК. 
Наблюдаващият  прокурор  двукратно  е  продължил  срока  на
предварителната проверка в несъответствие с  Указанието.

- пр. пр. №  13354/09 г.   Образувана е на 20.10.09 г. и е разпределена на
прокурор  Станинска.  С  постановление  от  13.11.09  г.  е  възложено
извършването на проверка, със срок 30 дни. На 30.12.09 г. преписката е
получена  в  СГП.  На  05.01.10  г.  е  разпределена  на  прокурор  Я.
Димитров. С постановление от 27.01.10 г. е отказано образуването на
досъдебно производство. 
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- пр. пр. № 7240/09 г.,  наблюдаващ прокурор А. Андреев. Образувано

е  на  02.07.09  г.  по  повод  изпратена  от  СОП,  по  компетентност,
преписка, съдържаща материали от ДФ „Земеделие”. С постановление
от 04.08.09 г. е възложено извършването на проверка, със срок 30 дни.
На  04.09.09  г. преписката  е  получена  в  СГП.  С  постановление  от
13.10.09 г.  е  възложено извършване на  допълнителна проверка,  със
срок 30 дни. С писмо от 18.11.09 г. е поискано от СГП продължаване
срока на проверката. С писмо от 20.11.09 г. на наблюдаващия прокурор,
след съгласуване със зам.  градския прокурор срокът на проверката е
продължен с 30 дни. Преписката е получена в СГП на  18.12.09 г. С
постановление  от  27.01.10  г. е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. Преписката е изискана на 12.02.10 г. от САП, но същата
вече  е  била  изпратена  на  09.02.10  г.  за  извършване  на  служебна
проверка.  С  постановление  от  22.03.10  г.,  САП  е  потвърдила
постановлението на СГП.  
Допуснато  е  неспазване  на  Указанието  относно
продължителността на срока на допълнителната проверка.

- пр. пр. №  2921/10 г.,  наблюдаващ прокурор Копчева. Образувана е
на 24.02.10 г. Разпределена е на 25.02.10 г. С постановление от 04.03.09
г. е възложена проверка, със срок 30 дни. На 21.04.10 г. преписката е
получена  в  СГП с  извършена  проверка.  На  17.05.10  г.  е  постановен
отказ от образуване на досъдебно производство.  Разпоредено е  да се
изпратят преписи от постановлението. 

- пр. пр. № 449/10 г., наблюдаващ прокурор Копчева. Образувана е  на
25.01.10 г. по жалба, изпратена по компетентност от ВКП. Разпределена
е на 26.01.10 г. На 27.01.10 г. е възложено извършването на проверка.
На 29.01.10 г. наблюдаващият прокурор е уведомил жалбоподателката
за проверката. Междувременно са постъпили допълнителни материали,
които  са  присъединени  към  преписката  на  04.03.10  г.  Проверката  е
приключила на 16.04.10 г. и е  изпратена в СГП, където е заведена на
21.04.10  г.  С  постановление  от  15.05.10  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно  производство.  Препис  от  постановлението  е  изпратено  на
съответните лица. 

- пр. пр. № Е – 11726/09г., наблюдаващ прокурор Ваня Стефанова.
Образувана е по постъпили от ВКП материали, съответно на 03.08.2009,
28.08.2009  г.,  и  03.09.2009  г.,  относно  злоупотреби  с  финансови
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средства по оперативни програми на ЕС. С постановление от 30.09.2009
г. прокурорът е възложил предварителна проверка и е определил срок
30  дни.  На  11.11.2009  г.  е  постъпило  искане  за  продължаване  на
определения срок. С писмо на наблюдаващия прокурор от 23.11.2009
г.,  основаващо  се  и  на  Указание  №  281/  08.12.2006г.  на  Главния
прокурор,   същият  е  продължен  с  30  дни.  С  постановление  от
28.01.2010г е отказано образуването на досъдебно производство. 
Независимо  от  позоваването  на  наблюдаващия  прокурор  на
Указанието, продължаването на срока на проверката е в нарушение
на същото.

- пр. пр. 15829/09 г., наблюдаващ прокурор Ив. Гешев. Образувана е
по  повод  жалба  на  С.  Т.  и  Е.  Т.  С  постановление  от  29.12.09  г.  е
изпратена  за  предварителна  проверка  в  СДВР,  със  срок  30  дни.  На
07.01.10 г.  наблюдаващият  прокурор е  уведомил жалбоподателите  за
възложената  предварителна  проверка  и  за  предмета  и.  Преписката  е
върната  в  СГП  на  15.02.10  г.  с  изпълнени  указания.  На  05.03.10  г.
прокурорът  е  възложил  допълнителна  проверка,  с  конкретни
указания ,като е определил нов срок от 30 дни. Преписката е постъпила
в  СГП  на  19.04.10  г.  С  постановление  от  17.05.10  г. е  отказано
образуване  на  досъдебно  производство.  Уведомени  са  съответните
адресати, като им е изпратен препис от постановлението.
Наблюдаващият прокурор не е спазил Указанието, относно срока за
допълнителната проверка. 

- пр.  пр.  539/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Стелияна  Атанасова.
Образувана  е  на  21.01.10  г.,  първоначално  във  ВКП и  изпратена  по
компетентност на СГП на 29.01.10 г. С постановление от 22.02.10 г. е
възложена предварителна проверка на 05 РУ СДВР.  На 19.03.10 г.  е
получено уведомително писмо за препращане на преписката от 05 към
01 РУ на МВР. На 01.04.10 г. преписката е върната в СГП с извършена
проверка. Разпределена е на наблюдаващия прокурор на 06.04.10 г. С
постановление  от  14.05.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. 
Установява се изпращане на преписката на 05 РУ, вместо на 01 РУ
- несъобразено райониране, което води до забавяне на движението
на преписката.

- пр.  пр.  2919/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Събина  Христова.
Образувана е на 24.02.10 г. във връзка със сигнал на Директора на ТД
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на  НАП  София.  На  10.03.10  г.  прокурорът  е  изискал  допълнителна
информация от ТД на НАП. На 29.04.10 г. е получен отговор, че ТД на
НАП  не  може  да  предостави  исканата  информация,  освен  при
обосновано,  мотивирано  искане  на  прокурора,  дознателя  или
следователя,  във  връзка  с  образувана  предварителна  проверка  или
досъдебно производство. Наблюдаващият прокурор е преценил, че не
са  налице  данни  за  извършени  данъчни  престъпления,  от
компетентността на СГП, а такива по чл. 227б от НК, по компетентност
на  СРП  и  с  постановление  от  13.05.10  г.  отказва  образуване  на
досъдебно  производство  и  изпраща  в  СРП  по  компетентност
преписката. 

- пр. пр. Е-965/09 г., наблюдаващ прокурор Сашо Тотев. Образувана е
на 17.08.09 г. по повод изпратени от СРП материали по компетентност,
във връзка със сигнал от ДФ „Земеделие”. С постановление от 04.09.09
г. е възложено извършване на проверка, със срок 30 дни. Преписката е
постъпила  в  СГП  на  22.10.09  г.  С  постановление  от  02.12.09  г.  е
възложено извършване на  допълнителна проверка,  със срок  30 дни.
Преписката  е  получена  в  СГП  на  26.01.10  г.  С  постановление  от
23.02.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно  производство.  С
получено в СГП  на 25.03.10 г. писмо от САП е изискана преписката за
служебна проверка. Изпратена е там на 26.03.10 г. С постановление от
21.04.10 г. на САП, постановлението на СГП е потвърдено. 
Наблюдаващият прокурор не е спазил Указанието, относно срока за
допълнителната проверка. 

- пр. пр. 7235/09 г., наблюдаващ прокурор А. Андреев. Образувана е на
02.07.09 г. по повод изпратена по компетентност от СОП преписка по
материали  от  ДФ  „Земеделие”.  С  постановление  от  04.08.09  г.  е
възложено извършване  на  проверка,  със  срок  30  дни.  На  04.09.09 г.
преписката  е  получена  в  СГП.  С  постановление  от  16.10.09  г.  е
възложено извършване на допълнителна проверка, със срок 30 дни. На
18.11.09 г. е получено искане за продължаване срока на проверката. С
писмо на наблюдаващия прокурор от 20.11.09 г., след съгласуване със
зам. градския прокурор срокът на проверката е продължен. На 18.12.09
г.  преписката  е  получена  в  СГП.  С  постановление  от  27.01.10  г.  е
отказано образуване на досъдебно производство. Преписката е изискана
от САП на 29.03.10 г. и е изпратена на 12.04.10 г. С постановление от
01.06.10 г. САП е потвърдила постановлението на СГП. 
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Наблюдаващият прокурор не е спазил Указанието, относно срока за
проверката .

- пр.  пр.  8659/09  г.  Образувана  е  на  21.07.09  г.  и  на  22.07.09  г.  е
разпределена на прокурор В. Илиева. С постановление от 23.07.09 г. е
възложено  извършване  на  проверка,  със  срок  15  дни.  Преписката  е
получена  на  07.10.09  г.  в  СГП  и  на  същата  дата  е  разпределена.  С
резолюция от 30.11.09 г. преписката е преразпределена на прокурор В.
Димитрова. С постановление от 08.01.10 г. е възложено извършването
на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена на 08.03.10 г. в
СГП.  С  постановление  от  01.04.10  г.  е  възложено  извършване  на
проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 11.05.10 г.
и е разпределена на прокурор Филипов. С постановление от 15.05.10 г.
е  отказано  образуване  на  досъдебно  производство.  Препис  от
постановлението  е  изпратен  на  жалбоподателите.  На  08.06.10  г.
преписката  е  изискана  от  САП  и  на  09.06.10  г.  е  изпратена.  С
постановление  от  01.07.10  г.  САП е  потвърдила  постановлението  на
СГП. 
Допуснато  е  забавяне  при  преразпределението на  преписката  на
втория  наблюдаващ  прокурор,  който  не  е  спазил  Указанието  за
условията и реда за назначаване на проверка.

- пр. пр. 6628/10 г., наблюдаващ прокурор Ангел Илиев. Образувана е
на 20.05.10 г. С постановление от 18.06.10 г. е възложено извършване
на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 28.07.10
г. С постановление от 29.07.10 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. 

- пр. пр. 13849/09 г., наблюдаващ прокурор Ангел Илиев. Образувана
е на 06.11.09 г. по повод изпратени от ВАП материали. С постановление
от 20.11.09 г. е възложено извършване на проверка, със срок 30 дни.
Преписката  е получена на 05.01.10 г.  в  СГП. С писмо от 15.01.10 г.
наблюдаващият  прокурор  е  изпратил  преписката  за  допълнителна
проверка. Срок не е определен. На 10.02.10 г. преписката е получена в
СГП.  С  писмо  от  01.03.10  г.  до  Столична  община,  наблюдаващият
прокурор е изискал информация по конкретни въпроси. С получено на
21.05.10 г. в СГП писмо, ВАП е изискала информация за резултата от
проверката. На 17.06.10 г. в СГП е получено допълнение към сигнала, с
който е била сезирана ВАП. На 29.06.10 г. е изпратено напомнително
писмо до Столична община.  Исканата  справка е  получена в  СГП на
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23.07.10  г.  С  постановление  от  02.08.10  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно  производство.  Препис  от  постановлението  е  изпратен  на
ВАП и на жалбоподателя. 

- пр. пр. 848/10 г., наблюдаващ прокурор Таня Поповска. Образувана
е  на  15.02.10  г.  по  повод  изпратени  от  ВАП  материали,  по
компетентност. С постановление от 25.02.10 г. е възложено извършване
на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 10.06.10
г. Въпреки, че проверката е приключила значително след определения
от  прокурора  срок,  преписката  не  е  изискана  своевременно  от
наблюдаващия  прокурор.  С  постановление  от  11.06.10  г.  е  отказано
образуване  на  досъдебно  производство.  Копие  от  постановлението  е
изпратено на жалбоподателя и на ВАП.

     Произнасянето  на  прокурора  е  незабавно,  но  се  констатира
значително забавяне при извършване на проверката.

- пр.  пр.  6712/09  г.  Образувана  е  на  16.06.09  г.  и  е  разпределена  на
прокурор  Момчев. С  постановление  от  24.06.09  г.  е  разпоредено
извършване  на  проверка,  със  срок  30  дни.  На  17.07.09  г. в  СГП  е
получена справка с приложения, във връзка с постановлението на СГП
за  възлагане  на  проверката,  но  самата  преписка  не  е  изпратена.  На
28.01.10  г.  е  изпратено  напомнително  писмо  /шест  месеца  след
приключване на указания срок/.  Преписката е получена на 04.02.10г.
На  05.02.10  г.  е  разпределена  на  прокурор  Кузманова. С
постановление от 11.02.10 г. прокурор Кузманова е отказала образуване
на досъдебно производство. 
Произнасянето на  втория  наблюдаващ прокурора  е  в  срок,  но  се
констатира забавяне при извършване на проверката.

- пр.  пр.  Е-556/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Красимир  Тренчев.
Образувана  е  на  29.01.10  г.  по  повод  изпратени  по  компетентност
материали от РП Сливница, във връзка със сигнал от ДФ „Земеделие”.
С  постановление  от  11.02.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. Преписката е върната на РП Сливница за изпълнение на
дадени указания от СОП. 

- пр.  пр.  13373/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Илиана  Стойкова.
Образувана е на 20.10.09 г. по повод изпратено от САП копие от сигнал
за  извършване  на  проверка  в  частта,  от  компетентност  на  СГП.  С
постановление от 27.10.09 г.  е  възложено извършването на проверка,
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със срок 30 дни, с оглед данни за извършени данъчни престъпления. На
09.12.09  г.  в  СГП  е  получено  искане  за  продължаване  срока  на
проверката.  Срокът  на  проверката  е  продължен  от  наблюдаващия
прокурор с един месец, считано от 27.11.09 г. На 19.01.10 г. в СГП е
получено  допълнение  към  сигнала.  На  03.02.10  г.  е  изпратено
напомнително писмо. На същата дата преписката е постъпила в СГП. С
постановление  от  10.02.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. 
Констатира се забавяне при извършване на проверката.
Прокурорът  не  е  спазил  Указанието,  относно  изискванията  за
продължаване на срока на проверката.

- пр.  пр.12440/07  г.  Образувана  е  на  12.11.07  г.  С  постановление  от
16.11.07  г.  на  прокурор  Пл.  Георгиев е  отказано  образуване  на
досъдебно производство по чл. 282 от НК и преписката е изпратена по
компетентност на СРП. С постановление на СРП, получено в СГП на
20.01.10  г.  преписката  е  получена  отново  в  СГП  с  оглед  данни  за
престъпление  по  чл.  203,  ал.1,  вр.  с  чл.  201  от  НК.  Преписката  е
разпределена на прокурор Кайнакчиева. С постановление от 27.01.10
г.  отново  е  отказано  образуване  на  досъдебно  производство  и
преписката е изпратена по компетентност на ОП Варна. 

- пр.  пр.  Е-792/10  г.,  прокурор  Калина  Накова. Образувана  е  на
12.02.10 г. по повод изпратени по компетентност материали от ВКП. С
постановление от 18.02.10 г.  е  разпоредено извършване на проверка,
със срок 30 дни. На 29.03.10 г. в СГП е получена справка за хода на
проверката и искане за продължаване на срока. С писмо от 30.03.10 г.
срокът  на  проверката  е  продължен от  наблюдаващия прокурор,  след
съгласуване със зам. градски прокурор. Преписката е получена в СГП
на 28.04.10 г. С постановление от 19.05.10 г. е отказано образуване на
досъдебно производство и преписката е изпратена по компетентност на
ОП Бургас.

- пр. пр. 7094/10 г.  Образувана е на 10.06.10 г. по повод изпратени по
компетентност  материали  от  ВКП.  За  наблюдаващ  прокурор  е
определена  Елена  Стойкова.  С  постановление  от  17.06.10  г.  е
възложено извършване на проверка, със срок 30 дни. На 10.08.10 г. в
СГП е получено искане за продължаване срока на проверката, което е
разпределено  на  прокурор  Б.  Балев. На  09.09.10  г.  преписката  е
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върната в СГП. С постановление от 12.10.10 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. 

- пр. пр. 527/10 г., наблюдаващ прокурор Невенчин.  Образувана е на
28.01.10  г.  С  постановление  от  02.03.10  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство. 

- пр.  пр.  3230/10  г.  ,  наблюдаващ  прокурор  Пл.  Панайотов.
Образувана  е  на  11.03.10  г.  по  повод  изпратени  от  ВКП,  по
компетентност,  материали. С постановление от 21.04.10 г. е  отказано
образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр. 946/10 г., наблюдаващ прокурор Иван Андреев. Образувана е
на 18.02.10 г. по повод изпратени от ВКП, отдел „МПС”, материали,
отнасящи се  до задържан и осъден в чужбина български гражданин.
Първоначално преписката е разпределена на  прокурор В. Иванов, но
на  08.03.10  г.  е  преразпределена  на  прокурор  Андреев. С
постановление  от  20.04.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. 

- пр.  пр.  4801//10  г.,  наблюдаващ  прокурор  М.  Малинова.
Образувана е на 01.04.10 г. С постановление от 03.05.10 г. е отказано
образуване на досъдебно производство.  

- пр.  пр.  3528/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Събина  Христова.
Образувана е на 23.03.10 г. На 16.04.10 г. към преписката са заведени
новопостъпили  материали.  На  28.04.10  г.  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство. 

- пр.  пр.  644/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Пламен  Панайотов.
Образувана е на 04.02.10 г. С постановление от 02.03.10 г. е възложено
извършване на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП
на 01.04.10  г.  С  постановление  от  03.05.10  г.  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр. 11852/09 г. ,  наблюдаващ прокурор Виржиния Димитрова.
Образувана е на 25.09.09 г. по повод изпратени от СРП материали, по
компетентност. С писмо от 30.09.09 г. преписката е върната на СРП за
окомплектоване. Получена е в СГП на 13.10.09 г. С постановление от
15.11.09  г.  /изведено  на  03.12.09  г./  преписката  е  приета  по
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компетентност и е възложено извършване на проверка, със срок 30 дни.
Преписката  е  получена  в  СГП  на  07.01.10  г.  С  постановление  от
26.01.10  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство. 

- пр.  пр.  11915/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Росица  Слабакова.
Образувана е на 28.09.09 г. по повод изпратени от СРП материали, по
компетентност. С постановление от 19.10.09 г. преписката е приета по
компетентност и е изпратена за извършване на проверка, със срок 20
дни.  На 09.12.09 г.  е  получена в СГП .  С постановление от 15.01.10
/изведено на 26.01.10 г./ е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. 

- пр.  пр.  4849/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Първолета  Никова.
Образувана е на 29.04.09 г. С постановление от 08.05.09 г. е възложено
извършване на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП
на 14.12.09 г. С постановление от 26.01.10 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. 
Констатира  се  значително  забавяне   при  извършване  на
проверката.

- пр. пр. 8783/09 г., наблюдаващ прокурор В. Стефанова. Образувана е
на  27.07.09  г.  по  повод  изпратени  от  РП  Пирдоп  материали,  по
компетентност  /ДФ  „Земеделие”/.  С  постановление  от  03.08.09  г.  е
възложено  извършване  на  допълнителна  проверка,  със  срок  10  дни.
Преписката  е  получена  в  СГП на 24.08.09 г.  С писмо от  23.10.09 г.
наблюдаващият прокурор е изискал информация от Общинска служба
по  земеделие-  гр.  Пирдоп.  С  писмо  от  27.11.09  г.  наблюдаващият
прокурор е изискал информация от ДФ „Земеделие”. Информацията от
ДФ „Земеделие” е постъпила в СГП на 22.12.09 г. С постановление от
18.01.10 г. /изведено на 27.01.10 г./ е отказано образуване на досъдебно
производство.  Върху  постановлението  е  поставена  дата  19.01.10  г.  и
подпис на прокурор Джамбазов. На 15.03.10 г. преписката е изискана от
САП и е изпратена там на 18.03.10 г. С постановление от 29.04.10 г.
САП е потвърдила постановлението на СГП.

- пр. пр. 13248/09 г., наблюдаващ прокурор В. Филипов. Образувана е
на 14.10.09 г. по повод изпратен от ВКП сигнал, по компетентност. С
постановление от 20.10.09 г.  е  разпоредено извършване на проверка,
със  срок   30  дни.  С  получено  на  13.11.09  г.  писмо  в  СГП,  ВКП  е
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изискала информация. С писмо от 23.11.09 г. прокурорът е информирал
ВКП  за  хода  на  проверката.  С  писмо  от  04.12.09  г.  преписката  е
изпратена  в  СГП.  С  постановление  от  07.12.09  г.  преписката  е
изпратена за извършване на допълнителна проверка, със срок 10 дни.
Получена  е  в  СГП  на  07.01.10  г.  С  постановление  от  11.01.10  г.  е
отказано образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр. 7246/05г. Образувана е на 09.12.05г. по повод изпратени от ВКП
материали,  по  компетентност.  За  наблюдаващ  прокурор  е  определен
Рангелов.  С постановление от 22.12.05г.  преписката  е  изпратена за
извършване на проверка, със срок 30 дни на СДВР. На 05.01.06г. в СГП
е получено копие от писмо, видно от което преписката е изпратена за
извършване на проверка от 06 РПУ- СДВР. На 04.04.06г. преписката е
получена  в  СГП.  На  31.05.06г.  в  СГП  е  заведена  молба  от
жалбоподателя,  с  която  се  иска  решаване  на  преписката.  С
постановление от 05.06.06г. е възложено извършване на допълнителна
проверка,  със  срок  30  дни. Преписката  е  получена  в  СГП  на
18.09.06г.  /два  месеца  по  късно/. С  постановление  от  22.11.06г.
преписката е изпратена  отново за допълнителна проверка,  със срок
30 дни.  На 23.11.06г. в СГП е получена жалба от подалия сигнала, с
която се изисква информация за хода на преписката и се иска нейното
решаване.  С  писмо  от  24.11.06г.  жалбоподателят  е  уведомен,  че  се
извършва  допълнителна  проверка.  Преписката  е  получена  в  СГП  на
10.04.07 г.  и  на 11.04.07 г.  е  преразпределена  на  прокурор Грамов,
поради прекратяване на командироването на прокурор Рангелов в СРП.
С  постановление  от  13.06.07  г.  преписката  отново  е  изпратена  за
извършване на допълнителна проверка, със срок 30 дни. На 08.10.07 г. е
изпратено  допълнително  писмо  на  06  РПУ  СДВР.  На  16.01.08  г.  е
изпратено  второ  напомнително  писмо.  С  резолюция  от  10.06.08  г.
преписката  е  преразпределена  на  прокурор М.  Малинова, която  на
13.06.08  г.  отново  е  изпратила  напомнително  писмо.  Преписката  е
получена  на  12.08.08  г.  в  СГП.  С  постановление  от  13.08.08  г.
преписката е изпратена за извършване на допълнителна проверка, тъй
като отново не са били изпълнени указанията,  дадени в предходните
постановления.  Преписката  е  преразпределена  на  07.10.08  г.  на
прокурор  М.  Станкова,  поради  включването  на  прокурор
Малинова в друг отдел. На 08.10.08 г. преписката е получена в СГП. С
постановление  от  24.11.08  г. е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство.  На  07.04.09  г.  преписката  е  изискана  от  САП  и  е
изпратена там на  08.04.09 г.  С постановление от 27.05.09 г.  на САП
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постановлението на СГП е отменено. С постановление от 19.06.09 г. е
възложено от СГП извършване на допълнителна проверка, със срок 30
дни.  Преписката  е  получена е  в  СГП на 26.08.09 г.  На  27.08.09 г.  е
разпределена на прокурор Станкова „след отпуск”. С постановление от
06.11.09 г.  преписката  е  изпратена  за  пореден  път  за  извършване  на
допълнителна проверка, със срок 30 дни. Получена е в СГП на 22.12.09
г. С постановление от 07.01.10 г. е отказано образуване на досъдебно
производство.  Констатира се недопустимо забавяне в движението
на преписката,  което се  дължи на системното неизпълнение на
дадените от СГП указания, от страна на 06 РПУ. Промяната на
наблюдаващите прокурори, на различни основания, допълнително е
създала предпоставки за неосъществяване на ефективни действия
по движението на преписката и провеждането на проверката. 

- пр.  пр.  5067/09 г.  ,  наблюдаващ прокурор Виржиния Димитрова.
Образувана е на 18.05.09 г. С постановление от 22.05.09 г. е възложено
на СДВР извършване на проверка,  със срок 30 дни. На 15.07.09 г.  е
изпратено напомнително писмо до СДВР. На 13.08.09 г. преписката е
получена в СГП от 04 РПУ-СДВР. На същата дата е разпределена на
прокурор Димитрова „след отпуск”.  На 28.09.09 г.  в СГП е заведена
молба от жалбоподателката, с която оттегля първоначалната си жалба и
иска  преписката  да  се  прекрати.   С  постановление  от  13.10.09  г.  е
възложено  извършване  на  допълнителна  проверка,  със  срок  30  дни.
Преписката  е  получена  в  СГП  на  19.12.09  г.  С  постановление  от
13.01.10 г. е отказано образуване на досъдебно производство. 
Наблюдаващият  прокурор  не  е  съобразил  Указанието,  по
отношение  на  допустимите  срокове  за  извършване  на
допълнителна проверка.

- пр. пр. 3300/10 г., наблюдаващ прокурор Цв. Вергов. Образувана е на
15.03.10 г. С постановление от 19.03.10 г. е възложено извършване на
проверка, със срок 30 дни. На 13.04.10 г. преписката е получена в СГП.
На  21.04.10  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.

- пр. пр. 6470/08 г. Образувана е на 01.07.08 г. по повод изпратени от
СРП материали, по компетентност. С постановление от 22.07.08 г. на
прокурор Личева е разпоредено извършване на проверка от СДП със
срок 30 дни. На 20.08.08 г. преписката е преразпределена на прокурор
Немска. На 26.08.08 г. е изпратено напомнително писмо до СДП. На
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19.09.08 г. преписката е получена от 01 РПУ-СДП. С постановление от
02.10.08  г.  е  възложено  на  01  РПУ-  СДМВР  извършване  на
допълнителна проверка със срок 20 дни. Преписката е получена в СГП
на  14.01.09  г.  С  постановление  от  21.01.09  г.  отново  е  възложена
допълнителна проверка със срок 20 дни. Преписката е получена в СГП
на 05.03.09  г.  С  постановление  от  09.03.09  г.  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство.
Вторият  наблюдаващ  прокурор  не  е  съобразил  Указанието  по
отношение  на  допустимите  срокове  за  извършване  на
допълнителна проверка.

- пр. пр. 4704/10 г., наблюдаващ прокурор Н. Невенчин. Образувана е
на 30.03.10 г. С постановление от 29.04.10 г. /изведено на 04.05.10 г./ е
отказано образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр. 945/10 г., наблюдаващ прокурор Д. Кайнакчиева. Образувана
е  на  18.02.10  г.  по  повод  изпратени  от  ВКП,  по  компетентност,
материали. С постановление от 24.02.10 г. е възложено извършване на
проверка. Преписката е получена в СГП на 01.04.10 г. С постановление
от 04.05.10 г. е отказано образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр.  6691/10 г., наблюдаващ прокурор Г. Мирчев. Образувана е на
21.05.10 г. по повод изпратени от СРП, по компетентност, материали. С
постановление  от  14.06.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство.

- пр.  пр.  Е-475/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Калина  Накова.
Образувана е на 26.01.10 г. С постановление от 18.02.10 г. е възложено
извършване на проверка, със срок 30 дни. На 03.06.10 г. преписката е
получена в СГП. С постановление от 15.06.10 г. е отказано образуване
на досъдебно производство. 

- пр.  пр.  3550/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Първолета  Никова.
Образувана е на 23.03.10 г. С постановление от 26.03.10 г. е възложено
извършване на проверка, със срок 45 дни. Преписката е получена в СГП
на 20.05.10 г. С постановление от 08.06.10 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. 
Не е спазено Указанието, относно определения срок за извършване
на проверка.
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- пр. пр. 5104/10 г., наблюдаващ прокурор Н. Кирилова. Образувана е
на 19.04.10 г. С постановление от 26.04.10 г. е възложено извършване
на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 02.06.10
г. С постановление от 18.06.10 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. 

- пр.  пр.  6854/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  К.  Александрова.
Образувана е на 31.05.10 г.   С постановление от 08.06.10 г. е отказано
образуване на досъдебно производство. 

- пр.  пр.  3311/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Албена  Кузманова.
Образувана е на 15.03.10 г. С постановление от 18.03.10 г. е възложена
проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 29.04.10 г.
С  постановление  от  10.05.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. 

- пр. пр. 875/10 г., наблюдаващ прокурор Цв. Вергов. Образувана е на
16.02.10 г. въз основа на изпратена по компетентност преписка от СРП
на основание чл.  35,  ал.2 от  НПК.  По преписката  е  била извършена
предварителна  проверка  в  СРП,  приключила  с  докладна  записка  от
19.01.10 г. С постановление от 19.02.10 г. наблюдаващият прокурор е
приел по подсъдност преписката на СРП и със същото постановление, е
изпратил  преписката  за  допълнителна  проверка  на  02  РУ-СДВР.  На
14.04.10 г. преписката е върната в СГП. С постановление от 19.04.10 г. е
отказано образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр. 13677/09 г., наблюдаващ прокурор Ил. Стойкова. Образувана
е на 29.10.09 г. На 03.11.09 г. е възложена проверка на СДВР, със срок
30  дни.  Разрешен  е  допълнителен  срок  на  03.12.09  г.  с  30  дни.  На
07.01.10 г. преписката е постъпила в СГП. На 20.01.10 г. преписката е
изпратена на ГДБОП МВР, за извършване на допълнителна проверка.
ГДБОП е върнал преписката в СГП на 08.03.10 г. С постановление от
16.03.10 г. е отказано образуване на досъдебно производство. 

- пр.  пр.  3518/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Георги  Мирчев.
Образувана е на 23.03.10 г. по повод изпратена от ГДКП преписка с
материали  от  извършена  проверка.  С  резолюция  от  21.04.10  г.  е
отказано възлагане на проверка по реда на чл. 145, ал.1, т.3 от ЗСВ и
преписката е прекратена.  
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- пр. пр. 12114/09 г.  Образувана е на 06.10.09 г. по повод изпратени от
СРП  материали,  по  компетентност.  За  наблюдаващ  прокурор  е
определена Е. Станинска . С постановление от 03.11.09 г. е възложено
извършване на проверка, със срок 30 дни. На 15.12.09 г. и на 17.12.09 г.
в  СГП са постъпили жалби от отправилия сигнала,  в  които се сочат
допълнителни обстоятелства и същите са заведени към преписката. На
17.12.09  г.  преписката  е  преразпределена  на  прокурор  Бецова. На
22.12.09 г. е изпратено напомнително писмо. Преписката е постъпила в
СГП на 07.01.10 г. С постановление от 15.01.10 г. е отказано образуване
на досъдебно производство. 

- пр. пр. 53/10 г., наблюдаващ прокурор Я. Димитров. Образувана е на
05.01.10  г.  С  постановление  от  19.01.10  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство. 

- пр. пр. 13561/09 г., наблюдаващ прокурор М. Димитров. Образувана
е на 27.10.09 г. С постановление от 03.11.09 г. е възложено извършване
на  проверка,  със  срок  30  дни.  Получена  е  в  СГП  на  14.12.09  г.  С
постановление  от  15.01.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство.

- пр.  пр.  11379/09  г.  Образувана  е  на  28.08.09  г.  На  09.09.09  г.  е
преразпределена  на  прокурор  К.  Димитров.  С  постановление  от
29.09.09  г.  е  възложено  извършване  на  проверка  на  Дирекция
„Вътрешна сигурност” МВР, със срок 30 дни. На 14.10.09 г. преписката
е върната на СГП, поради липса на компетентност на тази дирекция. С
постановление  от  27.11.09  г.  проверката  е  възложена  на  ГД
„Криминална полиция”. На 13.01.10 г. преписката е получена в СГП. С
постановление  от  21.01.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. 
Констатира  се  забавяне  при  извършване  на  проверката,  поради
възлагането й  на некомпетентен орган.

- пр. пр. 6666/09 г., наблюдаващ прокурор Р. Слабакова. Образувана е
на 12.06.09 г. по повод изпратени от СРП материали, по компетентност.
Разпределена  и  на  прокурор  К.  Тодоров  и  е  преразпределена  на
прокурор  Слабакова  на  02.07.09  г.  С  постановление  от  16.07.09  г.  е
възложено  извършване  на  проверка  на  01  РУ-СДВР,  Д”СВСК”  и
РИОКОЗ-София,  със  срок  30  дни.  На  31.07.09  г.  са  постъпили
материали от РИОКОЗ- Софийска област. Материали по преписката са
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постъпили в СГП на 01.09.09 г. от Столична РИОКОЗ. На 15.10.09 г. е
изпратено писмо до 01 РУ-СДВР, с което се иска в най-кратки срокове
да  се  докладва  на  наблюдаващия  прокурор  за  резултатите  от
извършената проверка. На 23.10.09 г. в СГП е постъпила преписка от 01
РУ-СДВР. С писмо от 04.11.09 г. наблюдаващият прокурор е изискал
материалите от извършената от служители на 01 РУ на МВР проверка.
На  16.11.09 г.  преписката  е  получена  в  СГП  от  01  РУ-СДВР.  С
постановление  от  21.01.10 г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство. В периода от разпределянето на преписката
до произнасянето на прокурора са били налице и обективни причини за
забава – ползване на седем дни платен годишен отпуск.
Констатира  се  забавяне  при  извършване  на  проверката.
Произнасянето  на  наблюдаващия  прокурор  е  извън  установения
срок.

- пр. пр. 11373/09 г., наблюдаващ прокурор Д. Стефанов. Образувана е
на 28.08.09 г. С постановление от 04.09.09 г. е възложено извършване
на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 29.09.09
г. С постановление от  15.02.10 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. 
Констатира  се  значително  забавяне  при  произнасянето  на
прокурора.

- пр.  пр.  13757/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Антон  Стефанов.
Образувана  е  на  03.11.09  г.  по  повод  изпратен  от  ВКП  сигнал,  по
компетентност. С постановление от 11.11.09 г. е възложено извършване
на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на 26.01.10
г. С постановление от 04.02.10 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. С получено на 02.03.10 г. писмо, преписката е изискана
от САП и е изпратена на 05.03.10 г. С постановление от 21.04.10 г. на
САП, постановлението на СГП е потвърдено. 

- пр. пр. 15845/09 г., наблюдаващ прокурор Бецова.  Образувана е на
22.12.09  г.  С  постановление  от  06.01.10  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство. 

- пр.  пр.  15836/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  А.  Малиганова.
Образувана е на 22.12.09 г. по повод изпратени от СРП материали, по
компетентност.  С постановление от 06.01.10 г. е постановен отказ от
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образуване  на  досъдебно  производство  и  преписката  е  изпратена  по
компетентност на СОП.

- пр.  пр.  Е-13647/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ст.  Димитров.
Образувана  е  на  29.10.09 г.,  чрез  разделяне  на  материали от  пр.  пр.
9031/09  г.  по  описа  на  СГП.  С  писмо  от  14.12.09  г.  е  изискана
информация от ИА „Одит на средства от ЕС”. Исканата информация е
получена  на  28.12.09  г.  С  постановление  от  14.01.10  г.  е  отказано
образуване  на  досъдебно  производство  и  преписката  е  изпратена  по
компетентност на РП Стара Загора. 

- пр. пр. Е-13633/09 г., наблюдаващ прокурор Ст. Тойчев. Образувана
е на 29.10.09 г., чрез разделяне на материали от пр. пр. 9031/09 г. по
описа на СГП. С постановление от 14.11.09 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. 

- пр. пр. 15925/09 г., наблюдаващ прокурор М. Димитров. Образувана
е  на  29.12.10  г.  по  повод  изпратени  от  СРП  материали,  по
компетентност. С постановление от 14.01.10 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. 

- пр. пр. 3213/10 г., наблюдаващ прокурор Б. Кирилов.  Образувана е
на 10.03.10 г. С постановление от 17.03.10 г. е отказано образуване на
досъдебно производство.

- пр. пр. 15830/09 г., наблюдаващ прокурор Б. Кирилов. Образувана е
на  22.12.09  г.  С  постановление  от  08.01.09  г.  е  разпоредено  да  се
извърши проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СГП на
28.01.10  г.  С  постановление  от  18.02.10  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство. 

- пр. пр. 11993/09 г., наблюдаващ прокурор Ив. Аврамов. Образувана
е на 30.09.09 г. С постановление от 08.10.09 г. е възложено извършване
на проверка, със срок 45 дни . Преписката е получена на 25.12.09 г. На
05.01.10 г. е отказано образуване на досъдебно производство. 
Не е спазено Указанието, относно определения срок за извършване
на проверка.

- пр. пр. Е-13638/09 г., наблюдаващ прокурор Ст. Тойчев. Образувана
е на  29.10.09 г., чрез разделяне на материали от пр. пр. 9031/09 г. по
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описа на СГП. С постановление от 23.12.09 г. /изведено на 05.01.10 г./ е
отказано образуване на досъдебно производство. 
Установиха се обективни причини, предпоставящи произнасяне извън
установения едномесечен срок – участие в два петдневни семинара и
ползване на платен годишен отпуск .

- пр.  пр.  523/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ана  Малиганова.
Образувана е на 28.01.10 г. С постановление от 03.02.10 г. е възложено
извършване  на  проверка,  със  срок  30  дни.  На  24.02.10  г.  в  СГП  е
получено  искане  за  продължаване  срока  на  проверката.  Срокът  е
продължен  до  60  дни  с  писмо  от  наблюдаващия  прокурор,  „след
утвърждаване  от  зам.  градски  прокурор  при  СГП”. На  23.03.10г.
преписката е получена в СГП. С постановление от 21.04.10 г. е отказано
образуване на досъдебно производство. 

- пр.  пр. Е-6881/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Нелчо  Неделчев.
Образувана е на 23.06.09 г. по изпратени от ДФ „Земеделие” материали.
С постановление от 21.07.09 г. е възложено извършване на проверка на
Д „ПОП” МВР, със срок 30 дни. На 13.08.09 г. в СГП е получено копие
от писмо, видно от което, след съгласуване с наблюдаващия прокурор,
преписката е изпратена за извършване на проверка в ОД МВР Перник.
На  25.08.09  г.  в  СГП  е  получено  искане  за  продължаване  срока  на
проверката,  което  е  разпределено  на  прокурор  Тойчев.  С  негово
постановление  срокът  на  проверката  е  продължен  с  30  дни. На
17.09.09 г. преписката е постъпила в СГП. Разпределена е на 23.09.09 г.
„след отпуск” на прокурор Неделчев.  С постановление от 27.10.09 г.
преписката е върната за допълнителна проверка,  със срок 20 дни. На
17.11.09 г.  е  изпратено напомнително писмо. На 25.11.09 г.  в СГП е
получено искане за продължаване срока на проверката.  С писмо от
30.11.09 г.  срокът на допълнителната проверка е продължен с 20
дни. Преписката е получена в СГП на 30.12.09 г. С постановление от
12.01.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно  производство.  С
получено на 01.02.10 г. писмо, преписката е изискана от САП, където е
изпратена на следващия ден. С постановление от 15.02.10 г.  на САП
постановлението на СГП е потвърдено. 
Не  е  спазено  Указанието,  относно  продължаването  на  срока  за
извършване на проверката, определянето на срока за извършване на
допълнителна  проверка,  както  и  продължаването  на  срока  на
допълнителната проверка.
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- пр.  пр.  11745/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Васил  Михайлов
/Иванов/. Образувана е на 09.12.08 г. С постановление от 16.01.09 г. е
постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство  и
преписката е изпратена по компетентност на СРП. 

- пр. пр. 4876/10 г., наблюдаващ прокурор К. Тодоров. Образувана е на
07.04.10 г. по повод изпратени от ВКП материали, с оглед преценка на
основанията  по  чл.  480  от  НПК.  С  постановление  от  16.04.10  г.  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. На 19.05.10
г.  преписката е изискана от САП и е изпратена там на 25.05.10 г.  С
постановление  от  03.06.10  г.  на  САП,  постановлението  на  СГП  е
потвърдено. 

- пр. пр. 7280/10 г., наблюдаващ прокурор А. Костова. Образувана е на
18.06.10  г.  С  постановление  от  24.06.10  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство. 

- пр.  пр.  2858/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Стефка  Панайотова.
Образувано е на 22.02.10 г. С постановление от 02.03.10 г. е възложено
на СДВР извършване на проверка, със срок 30 дни. На 15.03.10 г. в СГП
е  получено  писмо,  видно  от  което  преписката  е  изпратена  за
извършване на проверката от 01 РУ СДВР. Преписката е постъпила в
СГП на 28.04.10 г. С постановление от 13.05.10 г. е отказано образуване
на досъдебно производство и преписката е изпратена на СРП.

- пр.  пр.  3015/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Стефка  Панайотова.
Образувана е на 01.03.09 г. по повод постъпили материали от ОП Стара
Загора.  С  постановление  от  08.03.10  г.  е  възложено  извършване  на
проверка,  със  срок  30 дни.  На 22.03.10 г.  в  СГП е  получено писмо,
видно от което преписката е изпратена за извършване на проверката от
05  РУ  СДВР.  На  03.05.10  г.  преписката  е  получена  в  СГП.  С
постановление  от  21.05.10  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство и преписката е изпратена на СРП.

- пр.  пр.  7161/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Румяна  Арнаудова.
Образувана е на 14.06.10 г. С постановление от 21.06.10 г. е отказано
образуване на досъдебно производство. 

- пр. пр. 13785/09 г. Образувана е на 19.10.09 г. С писмо от 04.11.09 г. на
прокурор  Р.  Бончева са  изискани  становища  от  Кметовете  на
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Кметства- Суходол и СО-район Овча купел, като е определен 10 дневен
срок  за  отговор.  Извършена  е  лична  прокурорска  проверка,  която  е
приключила на 14.05.10г., след получаване на последната информация
от РИОСВ-София. С постановление от 15.05.10 г. е отказано образуване
на досъдебно производство.

2.  Проверка  на  инстанционни  преписки  на  СГП,  по  които  е
извършена проверка на прокурорски актове на СРП.

- пр. пр. 398/10 г., прокурор Емилия Русинова. На 13.01.10 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 24.11.09 г. по пр. пр. 60500/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  21.01.10  г.  С
постановление  от  27.01.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.  На  12.02.10  г.  в  СГП е  получена  жалба  до  САП срещу
постановлението от 27.01.10 г. на СГП. На 17.02.10 г. СГП е изискала
преписката от СРП. Получена е на 01.03.10 г. и е изпратена на САП на
04.03.10  г.  С  постановление  от  18.03.10  г.  САП  е  потвърдила
постановлението на СГП. 

- пр.  пр.  388/10  г.  На  21.01.10  г.  в  СГП  е  заведена  жалба  срещу
постановление от 22.12.09 г. по пр. пр. 4584/09 г. по описа на СРП за
отказ от образуване на досъдебно производство. С писмо от 26.01.10г.
на СГП преписката е изискана от СРП. Получена е в СГП на 15.02.10 г.
и  е  докладвана  на  прокурор  Златкова на  16.02.10  г.  На  19.04.10
преписката е преразпределена на  прокурор Джунов,  на 04.05.10 г.  е
преразпределена на прокурор Филипов. С постановление от 11.05.10 г.
на прокурор Филипов, постановлението на СГП е потвърдено. 
Поради  неколкократното  преразпределяне  на  преписката  на
различни  прокурори,  произнасянето  на  СГП  по
законосъобразността и правилността на постановлението на СРП
се е забавило с около три месеца. 

- пр.  пр.  382/10  г.,  прокурор  М.  Нейкова.  На  09.12.09  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 20.10.09 г. по пр. пр. 58042/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  20.01.10  г.  С
постановление  от  04.02.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.
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- пр.  пр.  375/10  г.,  прокурор  К.  Георгиев.  На  12.01.10  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 23.12.09 г. по пр. пр. 25564/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  20.01.10  г.  С
постановление  от  01.02.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  373/10  г.,  прокурор  Св.  Горанов.  На  12.01.10  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 06.07.09 г. по пр. пр. 36559/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  20.01.10  г.  С
постановление  от  22.02.10  г.  /изведено  на  10.03.10  г./на  СГП
постановлението на СРП е потвърдено. 

- пр. пр. 355/10 г., прокурор В. Михайлов /Иванов/.  На 13.01.10 г. в
СРП е постъпила жалба срещу постановление от 09.12.09 г. по пр. пр.
67196/09  г.  по  описа  на  СРП  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на
19.01.10 г. С постановление от  22.01.10 г. /изведено на  01.03.10 г./ на
СГП, постановлението на СРП е потвърдено.
Допуснато е съществено забавяне при деловодното извеждане на
постановлението – повече от един месец.

- пр.  пр.  345/10  г.,  прокурор  Н.  Кирилова.  На  19.01.10  г.  в  СГП  е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 30.12.09 г. по пр. пр. 51406/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 22.01.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 05.02.10 г. С постановление от 09.02.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е потвърдено.

- пр.  пр.  334/10  г.,  прокурор  Ив.  Гешев.  На  22.12.10  г.  в  СРП  са
постъпили две  жалби срещу постановление  от  01.12.09 г.  по  пр.  пр.
5120/09  г.  по  описа  на  СРП  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  Жалбите,  ведно  с  преписката  са  получена  в  СГП  на
19.01.10 г. С постановление от 05.02.10 г. на СГП постановлението на
СРП е потвърдено.

- пр.  пр.  312/10  г.,  прокурор Ил.  Стойкова.  На 18.01.10  г.  в  СГП е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 20.10.09 г. по пр. пр. 52064/09 г. по описа на
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СРП. С писмо от 21.01.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 08.02.10 г. С постановление от 11.02.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е потвърдено.

- пр.  пр.  303/10  г.,  прокурор В.  Димитрова.  На 18.01.10 г.  в  СГП е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 01.12.09 г. по пр. пр. 67444/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 21.01.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 12.02.10 г. С постановление от 10.03.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е потвърдено. 

- пр.  пр.  276/10  г.,  прокурор Ст.  Димитров.  На 08.01.10 г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 26.11.09 г. по пр. пр. 52546/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  15.01.10  г.  С
постановление  от  21.01.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  264/10  г.,  прокурор  Ч.  Ангелов.  На  21.12.09  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу резолюция по пр. пр. 67196/09 г. по описа на
СРП за отказ от образуване на досъдебно производство. Жалбата, ведно
с преписката е получена в СГП на 14.01.10 г. Докладвана е на прокурор
Ангелов  на  18.01.10  г.  С  постановление  от  21.01.10  г.  на  СГП
постановлението на СРП е потвърдено.

- пр. пр. 261/10 г., прокурор Ана Малиганова.  На 05.01.10 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 09.11.09 г. по пр. пр. 41960/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  14.01.10  г.  С
постановление  от  15.02.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  223/10  г.,  прокурор  В.  Филипов.  На  23.12.09  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 16.12.09 г. по пр. пр. 67076/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  13.01.10  г.  С
постановление  от  18.01.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.
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- пр.  пр.  185/10  г.,  прокурор  Р.  Слабакова.  На  28.12.09  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 20.11.09 г. по пр. пр. 42128/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  12.01.10  г.  С
постановление  от  26.01.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  175/10  г.,  прокурор  В.  Илиева.  На  30.03.10  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 16.03.10 г. по пр. пр. 61914/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  12.04.10  г.  С
постановление  от  15.04.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.  На  11.05.10  г.  в  СГП е  получена  жалба  до  САП срещу
постановлението от 27.01.10 г. на СГП. На 13.05.10 г. СГП е изискала
преписката от СРП. Получена е на 26.05.10 г. и е изпратена на САП на
27.05.10  г.  С  постановление  от  15.06.10  г.  САП  е  отменила
постановлението  на  СГП  и  СРП  и  е  указала  да  се  извърши
допълнителна проверка. 

- пр.  пр.  145/10  г.,  прокурор  В.  Андреев.  На  11.01.10  г.  в  СГП  е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 04.12.09 г. по пр. пр. 30318/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 19.01.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 02.02.10 г. С постановление от 08.03.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е потвърдено. 

- пр.  пр.  117/10 г.,  прокурор Ст.  Атанасова.  На 29.12.09 г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 04.12.09 г. по пр. пр. 65112/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  08.01.10  г.  С
постановление  от  25.01.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  75/10  г.,  прокурор  М.  Димитров.  На  06.01.10  г.  в  СГП  е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 11.08.09 г. по пр. пр. 25544/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 14.01.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 25.01.10 г. С постановление от 29.01.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е потвърдено.
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- пр. пр.  48/10 г.,  прокурор Явор Димитров.  На 21.12.09 г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 16.05.08 г. по пр. пр. 28284/07
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  05.01.10  г.  С
постановление  от  18.01.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  14/10  г.,  прокурор  Д.  Стефанов.  На  28.12.09  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 01.12.09 г. по пр. пр. 42198/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  04.01.10  г.  С
постановление  от  25.02.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено. 

- пр. пр. 2947/10 г., прокурор Драгомир Янчев. На 18.12.09 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 21.01.10 г. по пр. пр. М-25/10
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  25.02.10  г.  На
26.02.10 г. е била разпределена на прокурор В. Андреев, който с дата
29.03.10 г. е отбелязал, че преписката следва да се преразпредели, тъй
като касае престъпление, извършено от служител на МВР. С резолюция
от същата дата преписката е преразпределена на  прокурор Янчев.  С
постановление  от  31.03.10  г.  на  прокурор  Янчев  от  СГП,
постановлението на СРП е потвърдено.

- пр.  пр.  2905/10  г.,  прокурор  Г.  Тафров.  На  12.02.10  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 15.12.09 г. по пр. пр. 58370/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  24.02.10  г.  С
постановление  от  10.03.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  2839/10  г.,  прокурор  Г.  Христов.  На  22.02.10  г.  в  СГП  е
получена  жалба  срещу  постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство по пр. пр. 42270/09 г. и пр. пр. 59060/09 г. по
описа на СРП. С писмо от 25.02.10 г. преписките са изискани от СРП.
Пр.  пр.  42270/09  г.  /59060/09  г./  е  получена  на  22.03.10  г.  С
постановление  от  19.04.10  г.  на  СГП,  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.  С  получено  на  03.06.10  г.  в  СГП  писмо,  преписката  е
изискана от САП. С писмо от 04.06.10 г. СГП е изискала преписката от
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СРП. Получена е на 21.06.10 г. и на 22.06.10 г. е изпратена в САП. С
постановление  от  17.08.10  г.  на  САП,  постановлението  на  СГП  е
отменено.

- пр. пр. 874/10 г., прокурор Николай Русинов. На 04.02.10 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 07.07.09 г. по пр. пр. 276/09 г.
по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  16.02.10  г.  С
постановление  от  30.03.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено. 

- пр.  пр.  812/10  г.,  прокурор  К.  Димитров.  На  12.02.10  г.  в  СГП  е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 19.01.10 г. по пр. пр. 38219/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 25.02.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 11.03.10 г. С постановление от 10.05.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е потвърдено. 
Констатира се забавяне при произнасянето на прокурора.

- пр. пр. 5136/10 г., прокурор Събина Христова. На 20.04.10 г. в СГП е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 18.02.10 г. по пр. пр. 61956/10 г. по описа на
СРП. Тъй като в жалбата не се е съдържал номера на прокурорската
преписка по описа на СРП, с писмо от 26.04.10 г. до жалбоподателя, е
изискана тази информация. Отговор е получен в СГП на 09.06.10 г. С
писмо  от  11.06.10  г.  преписката  е  изискана  от  СРП.  Получена  е  на
28.06.10 г. С постановление от 30.06.10 г. на СГП, постановлението на
СРП е отменено. 

- пр. пр. 5061/10 г., прокурор Албена Костова.  На 15.04.10 г. в СГП е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 05.01.10 г. по пр. пр. 67660/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 20.04.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 04.05.10 г. С постановление от 10.05.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е отменено. 

- пр.  пр.  5041/10  г.,  прокурор Сн.  Копчева.  На 01.04.10  г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 11.02.09 г. по пр. пр. 72912/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  14.04.10  г.  С
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постановление  от  15.05.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено. 

- пр.  пр.  4777/10 г.,  прокурор Ив.  Аврамов.  На 22.03.10 г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 12.03.10 г. по пр. пр. 65677/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  31.03.10  г.  С
постановление  от  09.04.10  г.  на  СГП,  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр. пр. 4776/10 г., прокурор Десислава Кайнакчиева. На 20.04.10г. в
СГП е получена жалба срещу постановление за отказ от образуване на
досъдебно производство от 03.02.10 г. по пр. пр. 492/10 г. по описа на
СРП. Преписката е постъпила в СГП на 27.04.10 г. С постановление от
29.04.10 г. на СГП, постановлението на СРП е отменено. На 17.08.10 г.
в  СГП  е  получена  нова  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство  от  07.07.10  г.  по  същата
преписка по описа на СРП. С писмо от 04.08.10г. преписката е изискана
от  СРП.  Получена  е  на  13.08.10  г.  Разпределена  е  на  прокурор
Кайнакчиева  на  16.08.10  г.  и   е  докладвана  на  13.09.10  г.  „след
завръщане  от  отпуск”.  С  постановление  от  17.09.10  г.  на  СГП,
постановлението на СРП отново е отменено. 

- пр. пр. 4744/10 г., прокурор Първолета Никова. На 31.03.10 г. в СГП
е  получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 22.03.10 г. по пр. пр. 5931/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 08.04.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 19.04.10 г. С постановление от 21.04.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е отменено. 

- пр. пр. 4716/10 г., прокурор Мариана Станкова. На 18.03.10 г. в СРП
е  постъпила  жалба  срещу  постановление  от  29.01.10  г.  по  пр.  пр.
24896/09  г.  по  описа  на  СРП  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на
30.03.10 г. С постановление от 29.04.10 г. на СГП постановлението на
СРП е отменено. 

- пр.  пр.  4701/10  г.,  прокурор Д.  Димитров.  На 29.03.10  г.  в  СГП е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 29.12.09 г. по пр. пр. 44159/09 г. по описа на
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СРП. С писмо от 06.04.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 22.04.10 г. С постановление от 17.06.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е отменено. 

         Констатира се забавяне при произнасянето на прокурора.

- пр.  пр.  3700/10  г.,  прокурор Д.  Димитров.  На 16.03.10 г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 18.12.09 г. по пр. пр. 63923/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  26.03.10  г.  С
постановление  от  06.04.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр. пр. 3698/10 г., прокурор Антоанета Близнакова. На 17.03.10 г. в
СРП е постъпила жалба срещу постановление от 24.02.10 г. по пр. пр.
75225/09  г.  по  описа  на  СРП  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на
26.03.10 г. С постановление от 31.03.10 г. на СГП постановлението на
СРП е отменено.

- пр.  пр.  3207/10  г.,  прокурор  Б.  Кирилов.  На  10.03.10  г.  в  СГП  е
получено писмо, с което наблюдаващият прокурор по пр. пр. 62921/09
г.  по  описа  на  СРП е  изпратил  материалите  по  преписката,  с  оглед
новопредставени  писмени  данни,  които  не  са  били  известни  към
30.10.09 г., когато е постановил постановление за отказ от образуване
на досъдебно производство. Отправено е искане за преценка и отмяна
на  постановлението  на  СРП  и  разпореждане  за  извършване  на
допълнителна проверка. С постановление от 15.03.10 г. на СГП, след
служебна проверка, постановлението на СРП е отменено.

- пр. пр. 6582/10 г., прокурор Боряна Бецова.  На 05.05.10 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 28.04.10 г. по пр. пр. 18120/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  18.05.10  г.  С
постановление  от  25.05.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено. С получено на 28.09.10 г. в СГП писмо от Районния прокурор
на СРП, преписката е изпратена за извършване на служебна проверка. С
постановление от 05.10.10 г. на СГП отново е отменено постановление
от  23.07.10  г.  на  СРП,  с  което  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. 
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- пр. пр. 5478/10 г., прокурор Албена Кузманова. На 23.04.10 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 01.04.10 г. по пр. пр. 19345/10
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  05.05.10  г.  С
постановление  от  19.05.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр. пр. 8614/.09 г., прокурор Любомир Мирчев. На 08.07.09 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 27.05.09 г. по пр. пр. 46896/08
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  17.07.09  г.  С
постановление  от  27.08.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено. 

- пр. пр.  8539/09 г.,  прокурор М. Малинова.  На 16.07.09 г.  в  СГП е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 14.11.08 г. по пр. пр. 54840/08 г. по описа на
СРП, която е разпределена на прокурор С. Кожухарова. Преписката е
изискана от  СРП и е   получена е  на  13.08.09 г.  и  на  същата дата  е
разпределена  на  прокурор  Кожухарова  „след  отпуск”.  На  23.09.09  г.
преписката  е  преразпределена  на  прокурор  Малинова. С
постановление  от  28.09.09  г.  на  СГП,  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр.  пр.  7252/09  г.,  прокурор  М.  Немска.  На  02.07.09  г.  в  СГП  е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 30.04.09 г. по пр. пр. 18560/08 г. по описа на
СРП. С писмо от 06.07.09 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 20.07.09 г. С постановление от 19.08.09 г. на СГП, постановлението
на СРП е отменено.  

- пр. пр. 7247/09 г., прокурор Ст. Кожухарова.  На 23.06.09 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 25.02.09 г. по пр. пр. 58122/08
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  02.07.09  г.  С
постановление  от  07.07.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр.  пр.  7084/09  г.,  прокурор К.  Димитров.  На 25.06.09 г.  в  СГП е
получена от ВКП жалба срещу постановление за отказ от образуване на
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досъдебно производство от 08.06.09 г. по пр. пр. М-287/09 г. по описа
на СРП. Първоначално преписката на СГП е разпределена на прокурор
Галипонов.  С писмо от  30.06.09 г.  същият  е  изискал  преписката  на
СРП. Получена е на 09.07.09 г. С постановление от 19.08.09 г. /изведено
на 02.09.09 г./ на СГП, постановлението на СРП е отменено. На 05.03.10
г. в СГП е получено писмо от ВКП, съгласно което, в изпълнение на
резолюция  на  зам.  Главния  прокурор  г-н  Ситнилски,  се  разпорежда
СГП да образува досъдебно производство след „като отмените Ваше
постановление от 19.08.09 г. по пр. пр. 7084/09г., с което указвате на
СРП  извършването  на  допълнителна  проверка”.  Това  писмо  е
разпределено  на  прокурор  К.  Димитров на  08.03.10  г.  С  писмо  от
11.03.10 г. на Градския прокурор, преписката на СГП е изпратена на
САП  „за  изпълнение  на  резолюцията  на  зам.  Главния  прокурор”.  С
постановление от 23.03.10 г. САП е отменила постановлението на СГП,
като  е  разпоредено  СРП  да  образува  досъдебно  производство.  На
06.04.10 г. в СГП е получена жалба срещу постановление за отказ от
образуване  на  досъдебно  производство  от  10.02.10  г.  по  пр.  пр.  М-
287/09 г. по описа на СРП. С писмо от 13.04.10 г. преписката е изискана
от СРП. Получена е на 30.04.10 г. С постановление от 11.05.10 г. на
СГП, постановлението на СРП е отменено.

- пр.  пр.  6623/09  г.,  прокурор В.  Йорданов.  На 27.04.09  г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 06.04.09 г. по пр. пр. 16405/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  10.06.09  г.  С
постановление  от  12.06.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр. пр. 8991/09 г., прокурор Б. Александрова. На 05.08.09 г. в СГП е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 08.07.09 г. по пр. пр. 1616/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 19.08.09 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 07.09.09 г. Преписката е разпределена на прокурор Александрова на
08.09.09  г.  „след  отпуск”.  Уведомена  е  след  отпуск на  28.09.09  г.  С
постановление  от  20.10.09  г.  на  СГП,  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  8988/09  г.,  прокурор  Цв.  Вергов.  На  04.08.09  г.  в  СГП  е
получена  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 06.07.09 г. по пр. пр. 1098/09 г. по описа на
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СРП, която е разпределена на 06.08.09 г. на  прокурор Л. Мирчев. С
писмо  от  10.08.09  г.  преписката  е  изискана  от  СРП.  Получена  е  на
21.08.09 г. С резолюция от 06.11.09 г. преписката е преразпределена на
прокурор  Цв.  Вергов. С  постановление  от  10.11.09  г.  на  СГП,
постановлението на СРП е потвърдено. 
Допуснато е късно преразпределяне на преписката, което е довело
до забавяне на  движението и.

- пр.  пр.  8945/09  г.,  прокурор  С.  Цанков.  На  28.07.09  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 06.07.09 г. по пр. пр. 58630/08
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  03.08.09  г.  С
постановление  от  11.08.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  8869/09  г.,  прокурор  Б.  Балев.  На  17.07.09  г.  в  СРП  е
постъпила  жалба  срещу  постановление  от  17.03.05г.  по  пр.  пр.
39345/04г.  по  описа  на  СРП  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на
30.07.09 г. С постановление от 03.08.09 г. на СГП постановлението на
СРП  е  потвърдено.  На  13.08.09  г.  в  СГП  е  заведена  жалба  срещу
постановлението от 03.08.09 г. На 18.08.09 г. преписката е изискана от
СРП. Постъпила е на  31.08.09 г. Изпратена е на  08.02.10 г. в САП. С
постановление  от  24.02.10  г.  САП е  потвърдила  постановлението  на
СГП. 
Констатира  се  значително  забавяне  при  администрирането  на
преписката в  СГП във  връзка с  изпращането й за  инстанционен
контрол в САП .

- пр.  пр.  8846/09 г.,  прокурор Пл.  Георгиев.  На 22.07.09 г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 14.05.09 г. по пр. пр. 5940/08
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  29.07.09  г.  С
постановление  от  27.08.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр. пр. 8708/09 г.,  прокурор Е. Пашалиева.  На 23.03.10 г. в СГП е
получена жалба чрез ВКП срещу постановление за отказ от образуване
на досъдебно производство по пр. пр. 37930/08 г. по описа на СРП. С
писмо  от  24.03.10  г.  преписката  е  изискана  от  СРП.  Получена  е  на
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07.04.10 г. С постановление от 13.04.10 г. на СГП, постановлението на
СРП е потвърдено.

- пр.  пр.  8670/09  г.,  прокурор Н.  Невенчин.  На 10.07.09  г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 11.05.09 г. по пр. пр. 59540/08
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  21.07.09  г.  С
постановление  от  31.07.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  8633/09  г.,  прокурор  С.  Попова.  На  08.07.09  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 29.08.08 г. по пр. пр. 55920/07
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  20.07.09  г.  С
постановление  от  04.08.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  8463/09  г.,  прокурор  М.  Момчев.  На  30.06.09  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 05.11.08 г. по пр. пр. 37810/08
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  13.07.09  г.  С
постановление  от  20.07.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  Е-6919/09  г.,  прокурор  С.  Тотев.  На  09.08.10  г.  в  СГП  е
постъпило писмо от ВКП, с което е указано да се извърши проверка на
постановление  за  отказ  от  образуване на  досъдебно  производство  от
08.07.10 г. по пр. пр. 19262/10 г. по описа на СРП. С писмо от 11.08.10
г.  преписката  е  изискана  от  СРП.  Получена  е  на  17.08.10  г.  С
постановление  от  13.09.10  г.  на  СГП,  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр. пр. 6817/09 г., прокурор Пл. Панайотов.  На 12.06.09 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 09.04.09 г. по пр. пр. 58442/08
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  19.06.09  г.  С
постановление  от  10.07.09  г.  на  СГП  постановлението  на   СРП  е
потвърдено.

248



- пр. пр. 4050/09 г., прокурор Ю. Христова. В СРП е постъпила жалба
срещу постановление по пр. пр. НСН 351/07 г. по описа на СРП за отказ
от образуване на досъдебно производство. Жалбата, ведно с преписката
е получена в СГП на 25.06.09 г. С постановление от 06.07.09 г. на СГП
постановлението на СРП е потвърдено.

- пр. пр. 641/10 г., прокурор Генади Георгиев.  На 25.01.10 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 02.12.09 г. по пр. пр. 17654/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  04.02.10  г.  С
постановление  от  17.02.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр.  пр.  2974/10  г.,  прокурор  Ал.  Павлов.  На  12.02.10  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 18.01.10 г. по пр. пр. 61098/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  26.02.10  г.  С
постановление  от  17.03.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр. пр. 15773/09 г., прокурор Н. Христозова.  На 15.12.09 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 12.11.09 г. по пр. пр. 18298/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  21.12.09  г.  С
постановление  от  04.01.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр.  пр.  13263/09 г.,  прокурор Камелия Николова.  На 01.10.09 г.  в
СРП е постъпила жалба срещу постановление от 07.09.09 г. по пр. пр.
18518/09  г.  по  описа  на  СРП  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на
14.10.09 г. С постановление от 19.10.09 г. на СГП постановлението на
СРП е отменено.

- пр. пр. 13267/09 г., прокурор Таня Поповска. На 01.10.09 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 14.09.09 г. по пр. пр. 40128/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  14.10.09  г.  С
постановление  от  22.10.09  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено.
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- пр.  пр.  35/10  г.,  прокурор  Ангел  Илиев.  На  05.01.10  г.  в  СГП  е
постъпило  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 27.11.09 г. по пр. пр. 62388/09 г. по описа на
СРП. С писмо от 13.01.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 27.01.10 г. С постановление от 05.02.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е потвърдено.

- пр.  пр.  10072/10  г.,  Стефка  Панайотова.  На  01.09.10  г.  в  СГП  е
постъпило  жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство от 24.06.10 г. по пр. пр. 34016/10 г. по описа на
СРП. С писмо от 07.09.10 г. преписката е изискана от СРП. Получена е
на 30.09.10 г. С постановление от 05.10.10 г. на СГП, постановлението
на СРП е отменено.

- пр. пр. 9493/10 г., прокурор К. Александрова. На 21.07.10 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 21.06.10 г. по пр. пр. 30867/10
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  30.07.10  г.  С
постановление  от  17.08.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
отменено.

- пр. пр. 10169/10 г., Георги Мирчев. На 09.09.10 г. в СГП е постъпило
жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство от 06.07.10 г.  по пр.  пр.  842/10 г.  по описа на СРП. С
писмо  от  14.09.10  г.  преписката  е  изискана  от  СРП.  Получена  е  на
30.09.10 г. С постановление от 06.10.10 г. на СГП, постановлението на
СРП е отменено.

- пр. пр. 3260/10 г., прокурор Валентин Кирилов. На 20.08.10 г. в СРП
е  постъпила  жалба  срещу  постановление  от  28.06.10  г.  по  пр.  пр.
11356/10  г.  по  описа  на  СРП  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на
27.08.10 г.  Разпределена е  на прокурор Кирилов на  30.08.10 г.,  но е
докладвана на 04.10.10 г. На самата преписка не е отбелязана причина,
поради която същата е докладвана значително по късно след датата на
разпределянето. С  постановление  от  06.10.10  г.  на  СГП
постановлението на СРП е потвърдено.

- пр. пр. 4963/10 г., Антон Стефанов. На 12.04.10 г. в СГП е постъпило
жалба  срещу  постановление  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
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производство от 01.03.10 г. по пр. пр. 61700/09 г. по описа на СРП. С
писмо  от  15.04.10  г.  преписката  е  изискана  от  СРП.  Получена  е  на
28.04.10 г. С постановление от 25.05.10 г. на СГП, постановлението на
СРП е потвърдено.

- пр. пр. Е-10164/10 г., прокурор Стоил Тойчев. На 07.09.10 г. в СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 23.08.10 г. по пр. пр. 19136/10
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  08.09.10  г.  С
постановление  от  15.10.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр. пр. 9669/10 г.,  прокурор Станимир Димитров.  На 06.08.10 г.  в
СРП е постъпила жалба срещу постановление от 23.07.10 г. по пр. пр.
24704/10  г.  по  описа  на  СРП  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.  Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на
09.08.10 г. С постановление от 13.08.10 г. на СГП постановлението на
СРП е потвърдено.

- пр.  пр.  7888/10  г.,  прокурор  К.  Тодоров.  На  21.06.10  г.  в  СРП  е
постъпила жалба срещу постановление от 25.05.10 г. по пр. пр. 67118/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата,  ведно  с  преписката  е  получена  в  СГП  на  02.07.10  г.  С
постановление  от  07.07.10  г.  на  СГП  постановлението  на  СРП  е
потвърдено.

- пр.  пр.  6999/10 г.,  прокурор Р.  Арнаудова.  На 28.05.10 г.  в  СРП е
постъпила жалба срещу постановление от 29.04.10 г. по пр. пр. 67670/09
г. по описа на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Жалбата, ведно с преписката е получена в СГП на 07.06.10 г. С писмо
от 11.06.10 г. наблюдаващият прокурор е изискал и друга преписка по
описа на СРП, която е постъпила в СГП на 23.06.10 г. С постановление
от 25.06.10 г. на СГП постановлението на СРП е потвърдено.
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3. Проверка на наблюдавани  и неприключили с прокурорски акт 
преписки. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  наблюдавани  към  момента  на
проверката преписки на прокурори от различни отдели в СГП. Проверката
обхваща  предоставени  от  деловодството  папки  с  наблюдателни  преписки,
като се проследи образуването и движението на всяка една преписка. 

Прокурор  Др.  Янчев:  Към  момента  на  проверката  наблюдава  4
преписки: 

-  пр. пр. 8009/09 г. Във връзка с постъпила в СГП жалба е разпоредено с
писмо от 27.07.10 г. СРП да се произнесе по реда на чл. 112, ал.2 от
НПК. Към момента на проверката не е получен отговор от СРП.

- пр. пр. 6958/10 г. По преписката е бил постановен отказ от образуване
на  досъдебно  производство  и  във  връзка  с  постъпили  жалби
постановлението е потвърдено от САП и ВКП. Чака се връщането на
преписката от САП.

- пр. пр. 6952/10 г. Първоначално за наблюдаващ прокурор е определен
Д.  Димитров.  Във  връзка  с  искане  за  продължаване  срока  на
проверката,  преписката  е  преразпределена  на  прокурор  Янчев на
27.08.10 г. По преписката е било разпоредено извършване на проверка с
постановление от 12.07.10г., като е определен 30 дневен срок. Срокът  е
продължен  от  зам.  градския  прокурор  Джамбазов  с  30  дни.  Към
момента  на  проверката  срокът  е  изтекъл.   Няма  изпращани
напомнителни писма.

- пр. пр. 6616/10 г. Първоначално за наблюдаващ прокурор е определен
Д.  Димитров.  Във  връзка  с  искане  за  продължаване  срока  на
проверката,  преписката  е  преразпределена  на  прокурор  Янчев на
27.08.10 г. С писмо от 31.08.10 г. срокът на проверката е продължен с
още 30 дни /проверката е разпоредена с постановление от 06.07.10 г.,
като е определен 20 дневен срок/. 

Прокурор  В.  Филипов.  Към  момента  на  проверката  наблюдава  3
преписки:

- пр.  пр.  3041/10  г. По  преписката,  с  постановление  от  17.09.10  г.  е
отказано образуване на досъдебно производство. Преписката е изискана
и изпратена на САП за извършване на служебна проверка, която не е
приключила.

- пр. пр. 5307/10 г. Във връзка с постъпила жалба срещу постановление
от  04.05.10  г.  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство,
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преписката  е  изискана  и  изпратена  на  САП  за  осъществяване  на
инстанционен контрол.

- пр.  пр.  731/04г.  С  постановление  от  12.11.04  г.  е  прекратено
наказателното  производство.  Делото  е  било  изискано  от  СГС,  ГО,
където е изпратено на 29.02.08 г. С получено на 29.10.09 г. писмо, СГП
е уведомена, че гр. дело е насрочено за разглеждане на 18.12.09г.

Прокурор  Ал.Кузманова. Към  момента  на  проверката  наблюдава  8
преписки:

-  по четири от преписките  /пр. пр. 10512/10 г., пр. пр. 13745/09 г., пр.
7435/10  г.  и  пр.  пр.  10513/10  г./, с  писмо  от  КСМД  при  УМБАЛ
„Александровска” е поискано разрешение за служебно погребение на
трупове. Изпратени са писма до съответното РПУ, където има данни, че
се водят преписките. 

- пр. пр. 7921/10 г. /първоначално наблюдавана от  прокурор Тафров/.
На  07.09.10  г.  е  преразпределена  на  прокурор  Кузманова,  която  с
писмо от 13.09.10 г. е продължила срока на извършваната проверка с 30
дни, считано от 18.08.10 г.

- пр.  пр.  695/10  г. С  постановление  от  11.02.10  г.  е  разпоредено
извършването на проверка от СДВР, със срок 30 дни. На 05.07.10 г. и на
28.09.10 г. са изпратени напомнителни писма.

- пр. пр. 4525/06 г. Във връзка с искане на СРС, НО, с писмо от 16.02.10
г. е изпратено следствено дело, по което наказателното производство е
било прекратено за осъществяване на съдебен контрол. 

- пр. пр. 4730/97 г. С оглед преценка за възобновяване на наказателното
производство  по  сл.д.  84/99  по  описа  на  04  ТО,  ССлС,  с  писмо  от
14.08.09  г.  делото  е  било  изискано  от  04  РУ-СДВР.  Делото  е  било
преразпределено на прокурор Кузманова, която с писмо от 28.09.10 г.
го е изискала отново.
           На корицата на папката, в която се съхраняват наблюдателните
производства, е прикачен лист с опис на преписките, като е отбелязано,
че  на  21.09.10  г.  същите  са  били  докладвани  на  наблюдаващия
прокурор.

Прокурор Ант. Близнакова. Към момента на проверката наблюдава 6
преписки, както следва:

- пр.  пр.  10420/10  г. По  преписката  с  постановление  от  30.09.10  г.  е
възложено извършване на предварителна проверка, със срок 30 дни. 

- пр.  пр.  10414/10  г. С  писмо  от  23.09.10  г.  от  КСМД  при  УМБАЛ
„Александровска” е поискано разрешение за служебно погребение на
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трупове.  По  преписката  е  изпратено  писмо  до  съответното  РПУ,  с
искане за информация.

- пр. пр. 44062/09 г. С писмо от 29.09.10 г. във връзка с постъпила в СГП
жалба, от СРП са изискани четири прокурорски преписки. Към момента
на проверката /22.10.10 г./ в СГП са получени две от преписките. Има
отбелязване  да  се  докладва  на  наблюдаващия  прокурор,  след
получаване и на другите две преписки от СРП. 

- пр. пр. 7612/07 г. С писмо от 30.04.09 г. е указано на СРП да бъдат
връчени  копия  от  постановление  за  прекратяване  на  наказателното
производство на съответните обвиняеми и част от пострадалите, с оглед
необходимостта от преценка за наличие на основанията на чл. 243, ал.9
от НПК, предвид възможността за обжалване на постановлението пред
съда, по реда на чл. 243, ал.3 от НПК. Разпоредено е, в случай, че не
бъде  обжалвано  пред  съда,  да  се  изпрати  преписката  в  СГП  за
произнасяне. С получено на 16.05.09 г. писмо от СРП, наблюдаващият
прокурор е уведомен, че предстои изпълнение на указанията на СГП. 

- пр. пр. 6333/08 г. Образувана е на 24.06.08 г. по повод изпратена по
компетентност  жалба  срещу  постановление  за  прекратяване  на
наказателното производство от 28.05.08 г. по пр. пр. 19551/97г. на СРП.
С писмо от  27.06.08 г.  и  16.09.08 г.  преписката  е  изискана  от  СРП.
Получена е на 07.10.08 г. С писмо от 08.10.08 г. е върната на СРП за
връчване  на  постановлението  за  прекратяване  на  наказателното
производство на всички заинтересовани лица, визирани в чл. 243, ал.3
от НПК. Разпоредено е, в случай, че не бъде обжалвано пред съда, да се
изпрати преписката в СГП за произнасяне. 

- пр. пр. 6214/02 г. По тази преписка с постановление от 31.05.04 г. е
било  прекратено  наказателно  производство.  До  разпределението  на
преписката  на  прокурор  Близнакова,  същата  е  била  разпределяна
многократно  на  различни  прокурори.   Последното  движение  по
преписката е изпращането на делото  с писмо от 02.11.05 г. на СГС, ГО.

На корицата на папката,  в която се съхраняват наблюдателните
производства, е прикачен лист с опис на преписките, като е отбелязано,
че на 21.09.10 г. са били докладвани на наблюдаващия прокурор.

Прокурор  К.  Димитров. Към  момента  на  проверката  в  папката  на
прокурор Димитров се установиха 14 преписки:

- пр.  пр.  7138/08  г. се  отнася  до  искане  за  продължаване  срока  на
разследване по досъдебно производство, наблюдавано от СРП. 

- пр. пр. 7427/07 г. съдържа изпратена справка на 08.08.07 г. до ВКП, по
тяхно искане, относно движението на преписка по описа на СРП.
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- пр. пр. 1090/98г. Преписката е била образувана във връзка с писмо от
ВКП от 09.03.98г., с което се иска да бъде връчено постановление на
„компетентните полски власти на Булстрад АД”. С писмо от 22.07.09г.
СГП е уведомила ВКП за изпълнение на указанието. 

- пр. пр. 4591/09 г. Образувана е въз основа на писмо от ВКП до СРП, с
копие до СГП, видно от което досъдебно производство,  по описа на
СРП е взето на специален надзор от ВКП.

- пр. пр. 7100/08 г. С писмо от 29.12.09 г. делото е изпратено в СГС, НО
за  произнасяне  по  жалба  срещу  постановление  за  прекратяване  на
наказателното производство по досъдебно производство 7467/08 г. по
описа на РТП -ПР-СДВР.

- пр. пр. 4896/08 г. Образувана е по повод жалба срещу постановление за
отказ от образуване на досъдебно производство по преписка на СРП.
Това  постановление  е  било  потвърдено  от  СГП,  САП  и  ВКП.
Постановлението на ВКП е получено на 09.08.10 г.  Към датата на
проверката очевидно преписката е приключена и не следва да бъде
наблюдавана.

- пр.  пр.  2399/08 г.  Преписката  е  била разпределена на  29.09.10 г.  на
прокурор  Димитров.  С  писмо  от  същата  дата  е  изискана  справка,
относно хода на досъдебно производство по описа на СРП. Това писмо,
по своята същност е шесто по ред напомнително писмо, с което се
изисква информация от СРП. Първото писмо е  от 18.09.08 г.  на
прокурор Ю. Петкова.  

- пр. пр. 10528/10 г. По преписката е изискана информация на 04.10.10г
от СРП, във връзка с постъпила жалба по тяхна преписка.

- пр. пр. 15472/09 г.  Образувана е на 08.12.09 г. по повод изпратен от
ВКП сигнал,  по компетентност.  С писмо от  29.12.09 г.  преписката  е
изпратена по компетентност на СРП за извършване на проверка, с оглед
данни за документни престъпления и престъпление по чл. 387 от НК.
На 23.03.10 г. преписката е получена в СГП от СРП с писмо, видно от
което  са  установени  данни  за  престъпление  по  чл.  282  от  НК.  С
постановление от 13.09.10 г. преписката е изпратена за извършване на
проверка на ГД КП – МВР, със срок два месеца. 

- пр. пр. 5382/10 г. Материалите по преписката са били получени в СГП
на  07.07.10  г. С  постановление  от  05.10.10  г. по  преписката  е
разпоредено да се извърши допълнителна проверка в едномесечен срок.
Констатира  се  значително  забавяне  в  действията  на
наблюдаващия прокурор.
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- пр.  пр.  9924/08  г.,  пр.  пр.  2906/08  г.,  пр.  пр.  3055/02г.  и  пр.  пр.
1317/05г. съдържат кореспонденция между СГП и СГС или СРС, където
прекратени досъдебни производства са изпратени за послужване. 

Прокурор  Н.  Русинов.  Към  момента  на  проверката  наблюдава  21
преписки:

-  по  5  от  преписките  е  постановено  АДФИ  да  извърши  финансова
инспекция.  Срокът  на  извършването,  в  различните  постановления,  е
посочен  като  „  законоустановения  по  ЗАДФИ”,  „законоустановения”
или „30 дни”. Финансовите инспекции са възложени с постановления,
съответно от : 25.06.10 г., 24.08.10 г., 29.04.09 г., 08.04.10 г. и 19.04.10 г.
По  нито  една  от  преписките  няма  данни  срокът  на  възложените  на
АДФИ проверки да е бил продължаван. По всичките преписки, с писмо
от 08.10.10 г. е поискано от АДФИ, СГП да бъде уведомена за хода на
финансовата инспекция. 

- по  10 от преписките е възложено извършване на проверка. По част от
тях срокът на проверката е изтекъл /пр. пр. 5190/10 г., пр. пр. пр. пр.
7443/10 г.,  пр. пр. 5264/10 г.  и пр. пр. 11593/09 г.  /.  По последната
преписка,  с  постановление  от  17.02.10 г.  наблюдаващият  прокурор е
продължил срока на проверката с 20 дни, а на 02.07.10 г. и на 08.10.10 г.
са изпращани напомнителни писма.

- пр.  пр.  3847/10  г.  Образувана  е  на  19.03.10  г.  по  повод  искане  за
продължаване  срока  на  разследването,  което  е  било  уважено.  На
29.07.10 г. в СГП е получена „жалба за бавност” срещу действията на
СРП. Жалбоподателката е била информирана за хода на производството
с писмо от 14.09.10 г. 

- пр. пр. 10967/10 г. съдържа писмо на СГП, с което е върнато обратно на
06 РУП- СДВР „погрешно приложено писмо към преписка”.

- пр. пр. 2852/10 г. и пр. пр. 5901/10 г. се отнасят до изпратени на САП
преписки, във връзка с жалби срещу постановления на СГП.

- пр. пр. 2920/10 г.  С писмо от 15.10.10 г. до ТД на НАП-София, във
връзка с получено разрешение за разкриване на данъчна информация,
са изискани копия от документи.

- пр. пр. 7084/08 г. С писмо от 12.07.10 г. е изпратена информация на
ВКП, касаеща движението на НОХД в СГС, НО. 

Прокурор  Г.Тафров.  Към  момента  на  проверката  наблюдава  16
преписки:

- пр. пр. 2917/10 г. и пр. пр. 864/10 г. Преписките са изпратени на САП
за извършване на инстанционен контрол. 
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- пр. пр. 5138/10 г.  Преписката е приключила с отказ от образуване на
досъдебно производство и е изпратена на ОП Пловдив, по тяхно искане.

- пр.  пр.  3384/05г.  Било  е  прекратено  наказателно  производство  по
следствено  дело.  Постановлението  е  потвърдено  от  СГС,  като
съобщението  за  това  е  получено  в  СГП  на  21.10.10  г.,  предвид
възможността за протестиране. 

- пр. пр. 845/03г. С писмо от 01.03.05г. в СРС е било изпратено, по тяхно
искане,  следствено  дело.  На  16.05.06г.  в  СГП  е  получена  молба  с
предложение  за  възобновяване  на  наказателното  производство  по
същото дело. С писма от 26.03.08 г. и 29.09.10 г.  делото е изискано от
СГС, ГО, където е установено, че се намира. 

- пр. пр. 5837/07 г. С писмо от 01.10.07 г.  преписката е изпратена по
тяхно разпореждане в отдел „Инспекторат” при ВКП.

- пр.  пр.  1203/09 г. С  писмо от  20.11.09 г.  по  разпореждане  на  ВКП,
преписката е изпратена в отдел „Инспекторат”.

- пр. пр. 11018/08 г. С писмо от 11.11.08 г. преписката е изпратена на
ВКП, с оглед данни за извършено престъпление от магистрат. 

- пр. пр. 11168/08 г. По искане на ВКП преписката е изпратена там.  На
09.10.09 г. е получена справка от ВКП, видно от която образуваната там
преписка,  е  прекратена.  На  13.10.09  г.  прокурор  Тафров  е  изпратил
писмо до ВКП, отдел „Инспекторат”.

- пр. пр. 6927/08 г.,  пр. пр. 11561/08 г. и пр. пр. 4126/07 г.  По трите
преписки е възложено извършване на данъчна /финансова/ ревизия на
ТДД-НАП-София.  Проверките  са  били  възложени  с  постановления,
съответно  от  30.07.08  г.,  09.07.09  г.  и  08.10.07  г.  По  последната
преписка  ревизионният  акт  е  получен  на  17.04.09  г.  в  СГП,  но
преписката  не  е  била  върната.  С  писма  от  21.04.09  г.  и  29.09.10  г.
преписката  е  изискана  от  ТД-НАП-София.  По  нито  една  от
преписките  няма  данни  да  е  определян  срок  за  извършване  на
проверките. 

- пр.  пр.  7144/09  г.,  пр.  пр.  10860/10  г.,  пр.  пр.  10518/10  г.,  пр.  пр.
2856/10 г. и пр. пр. 15971/09 г. По всички е разпоредено извършване на
проверка. По две от тях / пр. пр. 15971/09 г. и пр. пр. 2856/10 г./ срокът
на проверката е бил продължен от наблюдаващия прокурор . По пр. пр.
7144/09 г. с постановление от 07.07.09 г. е възложено извършването на
проверка,  със срок 30 дни. След като е получена в СГП, с писмо от
29.10.09 г. същата е върната на СДВР за прилагане на съдебни решения.
Срок не е определен. Преписката е получена в СГП на 04.03.10 г., без
прилагане  на  изисканите  съдебни  решения  и  с  писмо  от  29.09.10  г.
отново е върната на СДВР за прилагане на решенията на СГС и
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ВАС. Наблюдаващият прокурор е върнал преписката пет месеца по
– късно, като основанието за връщането и / „прилагане на решения
на СГС и ВАС”/ са свързани с действия, които самият прокурор е
могъл да извърши своевременно.

Прокурор  Р.Слабакова. Към  момента  на  проверката  наблюдава  7
преписки:

- пр. пр. 4904/08 г. Във връзка с изпратена по компетентност от ВКП
жалба, с писмо от 31.07.08 г.  прокурор Юлиана Петкова е поискала
указания какви действия следва да предприеме. На 11.08.08 г. в СГП е
получено копие от ВКП до САП, видно от което писмото на СГП е било
изпратено  по  компетентност  на  САП.  Преписката  е  разпределена
прокурор Слабакова на  28.09.10г.  Липсват  данни  по  преписката  за
отговор на писмото от 31.07.08г. на прокурор Петкова. Не се установи и
произнасяне по изпратената жалба на 31.07.08г.

- пр. пр. 8495/09 г. По преписката, с писмо от 01.09.09 г. е удължен срока
на разследването по досъдебно производство, наблюдавано от СРП.

- пр.  пр.  7455/09  г.,  пр.  пр.  3313/10  г.  и  пр.  пр.  9719/10  г.  Трите
преписки са изпратени по компетентност на САП, за произнасяне по
жалби срещу постановления на СГП. 

- пр.  пр.  10004/10  г.  С  постановление  от  13.10.10  г  е  възложено
извършване на проверка, със срок 30 дни.

- пр. пр. 10539/10 г. Върната е жалба на подателите срещу постановление
на СРП, за окомплектоване с цитираните към нея документи, които не
са били приложени. 

Прокурор  П.  Никова. Към  момента  на  проверката  наблюдава  14
преписки:

-  пр.  пр.  10413/10  г.,  пр.  пр.  10702/10  г.  и  пр.  пр.  13715/09  г.
Образувани  са  във  връзка  с  искане  от  КСМД,  за  разрешение  за
служебно погребение. 

- пр. пр. 363/10 г., пр. 3496/09 г. и пр. пр. 3466/08 г. Трите преписки са
били  изпратени  по  компетентност  на  САП,  за  осъществяване  на
инстанционен контрол.

- пр. пр. 979/06 г. С писмо от 13.10.10 г. е изискано от СРП наблюдавано
от тях досъдебно производство, за произнасяне по компетентност. 

-  пр. пр. 4801/01 г. С писмо от 28.09.10 г. е изискана от СРП присъда, за
сведение.

-    пр. пр. 13704/09 г.  Във връзка с постъпила молба е изискано от СРС
копие от решение по НАХД. 
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-   пр.  пр.  6483/05г.  Изискана  е  и  е  получена  на  18.10.10  г.  справка,
относно наблюдавано от СРП досъдебно производство.

-  пр.  пр.  7382/00г. С  получено  на  31.05.10  г.  писмо  от  СРП  е  била
изпратена наблюдавана от тях прокурорска преписка, с оглед данни за
престъпление по чл. 142, ал.3 от НК. Същата преписка е била изпратена
по искане на ВКП и до момента на проверката не е върната в СГП. 

-    пр. пр. 10285/10 г.  и пр.пр. 6811/10г. С постановления, съответно от от
13.10.10 г. и от 23.06.10г. са  възложени проверки, със срок 45 дни.  И
по двете преписки е указан срок, в несъответствие с Указанието. 

-   пр.  пр.  10113/10  г.  С  писмо  от  14.09.10  г.  е  изпратено  на  СДВР
постановление за възлагане на проверка от ОП Пазарджик, което е било
получено в СГП с молба за проверка по делегация. 

Прокурор  А.  Костова.  Към  момента  на  проверката  наблюдава   11
преписки:

-   пр. пр. 10923/10 г., пр. пр. 10957/10 г. и пр. пр. 10936/10 г. Във връзка
с постъпили жалби срещу постановления на СРП, с писма от 27.10.10 г.
и 28.10.10 г. са изискани преписките. 

-   пр. пр. 7774/10 г. Преписката е изпратена в САП с писмо от  16.09.10г.,
за осъществяване на инстанционен контрол. 

-   пр.  пр.  8311/10  г.  Във  връзка  с  изпратена  от  САП  жалба,  е  било
изискано от СРС и СГС НОХД, което към момента на проверката не е
постъпило в СГП. 

-   пр.  пр.  5087/02г.  С  писмо  от  16.12.08  г.  е  изпратено  в  СРС,  ГК
прекратено следствено дело. С писмо от 01.10.10 г. делото е изискано
от съда, в случай че е отпаднала необходимостта от него. 

-   пр. пр. 1423/10 г.  С четири писма, първото от които от 24.11.08г. и
последното от 01.10.10 г., е било изискано от 01 РУ СДВР следствено
дело. Към момента на проверката същото не е получено в СГП. 

-   пр. пр. 44065/09 г. и пр. пр. 2711/03г. С писма от 01.10.10 г. по първата
преписка е изискано копие от акта за произнасяне на СРП, а по втората
преписка е изискана справка от СРП.

-  пр.  пр.  269/10  г.  С  постановление  от  25.10.10  г.  е  възложено
извършване на допълнителна проверка.

-  пр.  пр.  1324/09  г.  С  постановление  от  21.10.10  г.  е  възложено
извършване на допълнителна проверка.
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Прокурор Ив.  Аврамов.  Към момента  на  проверката  наблюдава   8
преписки:

-   пр.  пр.  9316/10  г. С  постановление  е  отказано  да  се  приеме  по
компетентност  преписка,  изпратена  от  СРП.  Възражението  на
прокурора от СРП срещу постановлението на прокурора от СГП е било
оставено  без  разглеждане  от  САП,  за  което  СГП  е  уведомена  на
11.10.10 г. 

- пр. пр. 3404/07 г. На 17.06.09 г. в СГП е изпратена по компетентност от
ВКП жалба, в която се съдържа оплакване за забавено разследване по
досъдебно производство. С писма от 20.07.09 г. и 04.10.10 г. е изискана
информация  от  СРП,  но  такава  не  е  получена  към  момента  на
проверката. 

-   пр. пр. 592/05 г. По искане на ВКП са изпратени материали на 29.09.10
г. по досъдебно производство, което е било прекратено. 

-   пр. пр. 11430/08 г.  С писмо от 24.06.10 г.,   във връзка с постъпила
жалба  срещу постановление  на  СГП за  прекратяване  на  наказателно
производство, делото е било изпратено в СГС, НО, по компетентност.

-   пр.  пр.  9208/10 г.  С  писмо от  19.10.10  г.  е  било изискано  от  СРП
досъдебно производство, за осъществяване на инстанционен контрол. 

-   пр.  пр.  8383/10  г.  С  писмо  от  12.10.10  г.  са  изпратени  на  ГД  КП
материали от ОП Пазарджик, за извършване на действия по делегация. 

-   пр. пр. 7239/10 г.  С писмо от 05.10.10 г.  са изпратени материали за
извършване на допълнителна проверка от СДВР, със срок  45 дни.

-     пр. пр. 8258/10 г. С постановление от 23.07.10 г. е възложено на ГД КП
извършване на проверка,  със срок 45 дни. Преписката е получена на
06.10.10  г.  С  писмо  от  12.10.10  г.  „чрез  зам.  градския  прокурор  Р.
Василев” преписката е изпратена на 04 РУП СДВР за извършване на
допълнителна проверка, като е отбелязано, че срокът на проверката е
продължен до 90 дни. 
По последните две преписки е допуснато определяне на срокове, в
несъответствие с изискванията на Указанието.

Прокурор  К.  Тодоров.  Към  момента  на  проверката   наблюдава  7
преписки:

-    пр. пр. 7775/10 г. и пр. пр. 1006/08 г. Преписките са изпратени на САП,
по тяхно искане.

-     пр. пр. 9484/10 г. С писмо от 13.08.10 г. е изискана информация от СРП
дали  е  приведено  в  изпълнение  решение  на  СРС  за  задължително
лечение. 
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-     пр. пр. 2780/01г. С писмо от 25.03.09 г. е изпратено досъдебно 
производство на СГС, ГО по тяхно искане.

-   пр.  пр.  9551/10  г.  С  писмо  от  23.08.10  г.,  във  връзка  с  жалба  от
български  гражданин,  е  поискано  информация  от  „прокуратурата  на
Република Рим”. 

-  пр. пр. 9709/06 г. С писмо от 25.04.08 г. е изпратено за послужване на
СГС,  ГО  прекратено  досъдебно  производство.  Делото  е  било
неколкократно изисквано, но към момента на проверката, същото не е
получено в СГП. 

-  пр. пр. 9353/10 г. Във връзка с тъжба, с писмо от 04.08.10 г. е изискано
от  СРС  за  послужване,  гражданско  дело.  На  18.08.10  г.  е  получен
отговор, видно от който делото е изпратено по подсъдност на СГС на
22.06.10 г. Върху писмото е поставена резолюция на прокурор Тодоров
да се докладва м. декември 2010г. 

Прокурор  Чавдар Ангелов. Към момента на проверката наблюдава 14
преписки:

-   пр. пр. 3833/10 г. Към момента на проверката преписката не е върната
от САС, където се намира във връзка с обжалване на определение на
СГС,  с  което  е  потвърдено  постановление  на  СГП  от  19.05.10  г.  за
прекратяване на наказателно производство. 

-   пр. пр. 13882/09 г.  С писмо от 18.02.10 г. преписката е изпратена по
компетентност на САП, във връзка  с  жалба срещу постановление на
СГП. 

-  пр. пр. 4643/06г. и пр. пр. 4750/97г. По искане на съда са им изпратени
материали по прокурорските преписки. 

-   пр. пр. 6534/06г. С писмо от 10.09.08 г. преписката е изпратена на ВКП,
за послужване. 

-   пр. пр. 514/07 г. и пр. пр. 515:07 г. С писмо от 07.03.07 г. преписките
са  изпратени  на  ВКП,  отдел  „Инспекторат”,  за  произнасяне  по
компетентност. 

-  пр. пр. 7710/07 г. Във връзка със съдебна поръчка на полските съдебни
власти,  по указание на ВКП,  отдел „МПС”,  с  писмо от 17.12.08 г.  е
изискана  справка  от  НСлС за  изпълнение  на  поръчката.  С  писмо от
06.01.09  г.,  заведено  в  СГП  на  03.11.09  г.,  СГП  е  уведомена  за
извършените действия, като е посочено, че предстои извършването и на
други действия. 

-   пр. пр. 10790/10 г. и пр. пр. 10720/10 г.  Образувани са във връзка с
искания за извършване на служебни погребения. 
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-    пр. пр. 2002/01г. С писмо от 25.04.08 г. преписката е изпратена в СГС,
ГО за послужване.

-     пр. пр. 5745/05г. Във връзка с взето на специален отчет дело на СРП, с
получено на 24.08.09 г. писмо, СГП е уведомена, че делото е внесено в
съда с обвинителен акт. 

-  пр.  пр. 1814/06г. Във  връзка  с  взето  на  специален  отчет  досъдебно
производство  по  описа  на  СРП,  по  което  за  последно  е  получена
справка на 07.05.07 г. в СГП, с писмо от 24.09.10 г. отново е изискана
информация за хода на досъдебното производство. 

-   пр. пр. 7226/09 г. С писмо от 15.10.10 г. е изискано от СРП досъдебно
производство,  във  връзка  с  получена жалба  срещу постановление  на
СРП. 

-  пр. пр. 8385/10 г. С писмо от 27.07.10 г. е изискано, след произнасяне
на  СРС  по  постановление  на  СРП  за  прекратяване  на  наказателно
производство, да се изпрати копие от съдебния акт. 

-  пр. пр. 13321/09 г. С писмо от 22.01.10 г. на прокурор К. Димитров е
изискана  информация  чрез  МВнР  от  консулството  на  Република
България  в  Република  Турция.  Преписката  е  преразпределена  на
прокурор Ангелов на 24.09.10 г. Към момента на проверката отговор
не е получен в СГП. 

-    пр. пр. 24/10 г. С писмо от 16.07.10 г. е изискана справка от СРП за
хода на досъдебно производство, която е получена на 28.07.10г. Видно
от справката делото е било внесено с обвинителен акт в съда. 

-  пр. пр. 5380/09 г. Чрез СГП, прокурор от СРП е изпратил до Директора
на СДВР преписка за извършване на проверка. С писмо от 05.06.09 г. на
прокурор Галипонов проверката е възложена на СДВР. На 29.06.09 г.
в  СГП  е  получено  копие  от  писмо,  видно  от  което  проверката  е
извършена. 

Проверката на неприключилите преписки включи и проследяване
на движението на преписки, посочени в предоставения от СГП списък
като „чакащи”:

- пр. пр. 412/08 г., наблюдаващ прокурор В. Илиева. След извършване
на предварителна проверка, възложена на ГДБОП, с постановление от
30.06.08 г. е било разпоредено на НАП – ТД- гр. София провеждане на
ревизия.  С  получено  на  15.10.10  г.  писмо,  СГП  е  уведомена,  че
ревизионните  производства  са  приключили и  копия  от  ревизионните
актове могат да бъдат предоставени след представяне на определение от
административния  съд  за  разкриване  на  данъчно-осигурителна
информация. Такова е искане е отправено до АС – София на 19.10.10 г. 
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- пр.  пр.  3074/03г.,  наблюдаващ  прокурор  Христозова.  С
постановление  от  04.07.03г.  на  СГП  е  отказано  образуване  на
наказателно производство. Същото е било потвърдено с постановление
от  07.10.03  г.  на  САП.  По  искане  на  СГС,  НО  преписката  е  била
изпратена за послужване на 07.07.04 г. Върната е на 07.10.10 г. поради
отпадане на необходимостта от нея.  В периода от нейното изпращане в
СГС до получаването и в СГП различните наблюдаващи прокурори по
преписката  са  отправяли  многократно  напомнителни  писма  за
връщането  й,  и  са  получавани  отговори  от  СГС,  че  все  още  не  е
отпаднала необходимостта.

- пр.  пр.  15922/09  г.,  наблюдаващ  прокурор Бисер  Кирилов. С
постановление от 24.05.10 г. е било разпоредено на СДВР да извърши
допълнителна проверка по преписката, със срок 30 дни. На 16.06.10 г. и
30.09.10 г. са изпращани напомнителни писма.  

 - пр. пр. 6744/05 г., наблюдаващ прокурор Немска. С постановление от
25.11.05 г. е възложено на СДВР- „Икономическа полиция” извършване
на  проверка,  със  срок  20  дни.  До  20.10.09  г.,  когато  преписката  е
преразпределена на прокурор Немска, същата е била връщана общо 6
пъти от прокурор С. Попова за извършване на допълнителна проверка,
като два  пъти проверката  е  продължила около една  година,  въпреки
указания  30-дневен  срок  за  нейното  извършване.  На  20.10.09  г.  е
изпратено напомнително писмо в  СДВР и преписката  е  получена на
03.11.09 г.  С постановление от 09.11.09 г. е разпоредено извършване на
допълнителна проверка и след получаване на преписката на 31.03.10
г. /след изпращане на ново напомнително писмо/, с постановление от
07.04.10 г.  за  пореден път е  възложено извършване на допълнителна
проверка.  След  изпращане  на  напомнително  писмо,  преписката  е
получена  на  27.07.10  г.  в  СГП.  С  постановление  от  01.09.10  г.  е
възложено  извършване  на  данъчна  ревизия  от  НАП,  със  срок  два
месеца. 

- пр. пр. 965/04 г., наблюдаващ прокурор Ем. Галипонов. Преписката
е преразпределена на прокурор Галипонов на 27.11.06 г. Отбелязано е,
че на 04.12.08 г. отново му е докладвана. С постановление от 16.08.10 г.
е възложено извършване на допълнителна проверка. На 04.11.10 г. са
изготвени напомнителни писма / в деня на поискване на преписката от
проверяващите/.  Установи се недопустимо бездействие от страна
на наблюдаващия прокурор. 

263



4. Проверка  на  преписки,  образувани  по  искания  на  СРП  за
продължаване срока на разследване на досъдебни производства:

- пр.  пр.  5950/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ст.  Панайотова.  На
05.05.10 г. в СГП е постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК
за продължаване срока на разследването на ДП 3533/09 г. по описа на
02 РУ-СДВР /пр. пр. 58097/09 г. по описа на СРП/. С писмо от 11.05.10
г. срокът на разследването е продължен от СГП. Писмото е изпратено в
СРП на 12.05.10 г.

- пр. пр. 5949/10 г., наблюдаващ прокурор Н. Кирилова. На 05.05.10 г.
в  СГП  е  постъпило  искане  на  основание  чл.  234,  ал.3  от  НПК  за
продължаване срока на разследването на ДП 15080/10 г. по описа на 06
РУ-СДВР /пр. пр. 13671/10 г. по описа на СРП/. С писмо от 13.05.10 г.
срокът на разследването е продължен от СГП. Писмото е изпратено в
СРП на 14.05.10 г.

- пр. пр. 5817/10 г., наблюдаващ прокурор Св. Горанова. На 29.04.10 г.
е постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока на разследването на ДП 3552/10 г. по описа на 03РУ-СДВР /пр.
пр. 3536/10 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Горанова
на  29.04.10  г.  С  писмо  от  18.05.10  г.  срокът  на  разследването  е
продължен от СГП. Писмото е изпратено в СРП на 19.05.10 г.

- пр. пр. 4300/10 г., наблюдаващ прокурор Д.  Димитров. На 08.04.10 г.
е постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока на разследването на ДП 404/10 г. по описа на 01 РУ-СДВР /пр. пр.
2830/10 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Димитров на
08.04.10 г. С писмо от 21.04.10 г. срокът на разследването е продължен
от СГП. Писмото е изпратено в СРП на същата дата. 

- пр. пр. 4299/10 г., наблюдаващ прокурор М. Немска. На 08.04.10 г. е
постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока на разследването на ДП 11/10 г. по описа на  РГДП- Аерогари /пр.
пр. 3458/10 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Немска на
08.04.10 г. С писмо от 20.04.10 г. срокът на разследването е продължен
от СГП. Писмото е изпратено в СРП на същата дата. 

- пр. пр. 4291/10 г., наблюдаващ прокурор В. Андреев. На 08.04.10г. е
постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
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срока на разследването на ДП 6/10 г. по описа на РГДП- Аерогари /пр.
пр. 3166/10 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Андреев
на  08.04.10  г.  С  писмо  от  20.04.10  г.  срокът  на  разследването  е
продължен от СГП. Писмото е изпратено в СРП на същата дата.

 
- пр. пр. 4280/10 г., наблюдаващ прокурор К. Тодоров. На 08.04.10г. е

постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока  на  разследването  на  ДП  83/10  г.  по  описа  на  СДВР  /пр.  пр.
68416/09 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Тодоров на
08.04.10 г. С писмо от 20.04.10 г. срокът на разследването е продължен
от СГП. Писмото е изпратено в СРП на същата дата. 

- пр. пр. 4150/09 г., наблюдаващ прокурор М. Момчев. На 21.04.09г. е
постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока на разследването на ДП 111/06г. по описа на СДВР /пр. пр. НСН
1120/07 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Момчев на
21.04.09 г. С писмо от 19.06.09 г. срокът на разследването е продължен
от СГП. Писмото е изпратено в СРП на същата дата. 
Налице е забавяне на прокурор Момчев, с повече от един месец  и по
пр. пр. 4103/09 г. и пр. пр. 4105/09 г.

- пр. пр. 4149/09 г., наблюдаващ прокурор Е. Русинова. На 21.04.09г. е
постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока на разследването на ДП 3718/08 г. по описа на 04 РУ-СДВР /пр.
пр. 10237/09 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Русинова
на  21.04.09  г.  С  писмо  от  27.04.09  г.  срокът  на  разследването  е
продължен от СГП. Писмото е изпратено в СРП на 28.04.09 г. 

- пр. пр. 4104/09 г., наблюдаващ прокурор Б. Бецова На 16.04.09 г. е
постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока на разследването на ДП 4089/08 г. по описа на 04 РУ-СДВР /пр.
пр. 8009/09 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Бецова на
16.04.09 г. С писмо от 23.04.09 г. срокът на разследването е продължен
от СГП. Писмото е изпратено в СРП на 23.04.09 г. 

- пр. пр. 4106/09 г., наблюдаващ прокурор А. Матосян. На 17.04.09г. е
постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока на разследването на ДП 3672/08 г. по описа на 03 РУ-СДВР /пр.
пр. 18641/08 г. по описа на СРП/. Разпределено е на прокурор Матосян
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на  17.04.09  г.  С  писмо  от  27.04.09  г.  срокът  на  разследването  е
продължен от СГП. Писмото е изпратено в СРП на 28.04.09 г. 

- пр. пр. 4107/09 г., наблюдаващ прокурор Б. Кирилов. На 17.04.09г. е
постъпило искане на основание чл. 234, ал.3 от НПК за продължаване
срока на разследването на ДП 31900/01г. по описа на 09РУ-СДВР /пр.
пр.НСН  717/08  г.  по  описа  на  СРП/.  Разпределено  е  на  прокурор
Кирилов на 17.04.09 г. С писмо от 23.04.09 г. срокът на разследването е
продължен от СГП. Писмото е изпратено в СРП на 23.04.09 г. 

АНАЛИТИЧНА  ЧАСТ  ОТНОСНО  ОБРАЗУВАНЕТО  И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В СГП:

ИЗВОДИ:

І. Относно администриране на преписките от административния
ръководител  и  неговите  заместници  и  деловодното  обработване  на
преписките:

1.  Завеждане  –  преписките  се  завеждат  в  деня  на  тяхното
постъпване.

2.  Разпределение и преразпределение  на преписките – разпределят се
в деня на тяхното завеждане в СГП на случаен принцип, след определяне на
групите  от  административния  ръководител  или  зам.-градски  прокурор,
съобразно съответните заповеди.  Преразпределят се  на случаен  принцип,
съобразно заповедите на административния ръководител за изключване на
дадени  прокурори  от  съответните  групи,  в  случаите  на  отпуск,
командировка,  при  неправилно  първоначално  определяне  на  групата  и  др.
Констатират се случаи на многократно преразпределение, основно поради
голямото текучество на кадри и включване на наблюдаващите до момента
прокурори  в  различни  специализирани  звена.  Многократното
преразпределение  на  преписките  води  до  забавяне  в  движението  им  и  е
пречка за осъществяване на ефектива и задълбочена прокурорска работа.
Установяват  се  и  някои  случаи,  при  които  реалното  предоставяне на
преписката на наблюдаващия прокурор е значително по-късно от датата на
разпределение или преразпределение на преписките.  

3.  Водене  на  входящия  дневник  –  записванията  са  пълни  и  точни,
кореспондират  с  материалите  по  преписките,  отразяват  цялостно
движението на преписките.
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4. Водене на Описната книга на възложените предварителни проверки
– записванията в  графите са пълни и точни. Съдържанието на графите
съответства  на  Указание  И-281/2006  г.  В  практически  план  книгата
подпомага  воденото  на  статистиката  и  отчетността.  Преписките  се
завеждат всеки път отново при изпращане за допълнителна проверка. Това
обстоятелство  затруднява  проследяването  на  цялостното  им движение.
Съдебните служители следят определените срокове,  вписани в книгата и
докладват на наблюдаващите прокурори седем дни преди изтичане на срока,
след  което  съответните  наблюдаващи  прокурори  преценяват
необходимостта от предприемане на съответни действия по изискването
на преписките.

5.  Изпращане на преписи от прокурорските актове и писма, относими
към движението на преписките – в деня на деловодната обработка или най-
късно на следващия ден. Датата на постановяването на акта се поставя от
изготвилия го прокурор, а датата на деловодното извеждане се поставя от
съответния служител. Случаите на голям интервал между двете дати са
изключение, Причините в  някои от случаите са от обективен характер –
натовареност  на  съответния  деловодител,  на  който  е  било  възложено
извеждането и деловодното обработване. В някои от проверените случаи,
обаче, се установява продължителен период от време между двете дати,
което  създава  съмнение  за  реалната  дата  на  постановяване  на
прокурорските  актове.  Липсват механизми  за  безспорно  установяване  на
причините за констатираните несъответствия.

6.  Администриране  на  преписките  във  връзка  с  жалби  срещу
постановления  на  СГП   -  преписките  се  изпращат  по  компетентност
своевременно като се окомлектоват и с преписките на СРП, когато СГП се
е произнесла по реда на инстанционния контрол. 

7.  Окомплектоване  и  архивиране  на  преписките  –  преписките  се
подреждат  и съхраняват много добре, класират се по ред и начин, който
улеснява работата в прокуратурата.

ІІ.  Относно  администрирането  на  преписки  от  наблюдаващите
прокурори

1.  Относно  администрирането  на  преписки,  приключили  с
постановление за отказ да се образува ДП:

А) По отношение на сроковете за извършване на проверката:
При възлагане на други органи да извършат проверка се установиха

разнородни практики относно определянето на различните видове срокове:
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– при първоначално определяне срока за извършване на проверката
има  случаи,  когато  прокурорът  посочва  по-дълъг  срок  от
предвидения в Указание №281/2006 г.  30-дневен срок; 

– при връщане на преписката за допълнителна проверка – като цяло
се  определя  по-дълъг  срок  за  извършването  й  от  предвидения  в
Указание №281/2006 г.  10-дневен срок;

– при  продължаване  срока  на  проверката  –  налице  е  различна
практика от страна на наблюдаващите прокурори:
 продължава се директно от наблюдаващия прокурор; 
 от наблюдаващия прокурор, като в писмото се посочва, че това

е станало „след съгласуване със зам.-градски прокурор”; 
 продължава се от заместник на градския прокурор;
 има  случаи  на  продължаване  на  срока,  който  е  определен  за

извършване на допълнителна проверка.

Б) По отношение на органите, на които се възлага извършването на
предварителните проверки:

В някои случаи се допуска неправилно определяне на органа, на който
преписката е изпратена за проверка, което води до забавяне на движението
й. Допусканите нарушения са в следните аспекти:
 -   неспазване районирането на полицейските управления;

-  изпращане  на  некомпетентен  орган  или  СДВР,  след  което
преписката се  препраща на  съответното РПУ,  като  в  някои  от
случаите  се  уведомява  наблюдаващия  прокурор,  а  в  други  липсва
уведомяване.

 
В) По отношение на  извършване на проверката:
- В  много  от  проверените  преписки  се  установи  забавяне  при

извършване  на  проверката,  като  не  винаги  наблюдаващите
прокурори изпращат напомнителни писма до органите, извършващи
проверката или тези писма се изпращат значително по-късно след
изтичане на определения срок; 

-  В някои случаи при забавяне на органа, извършващ  проверката, са
изпращани повече от едно напомнителни писма, но независимо от
това не са предприети действия от адресата. 

Г) По отношение на приключване на проверката :
- Произнасянето на прокурорите след приключване на проверката и

получаване на материалите в СГП е преимуществено в установения
едномесечен  срок.  В  някои  случаи  /конкретно  посочени  в
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обстоятелствената част на настоящия акт/  е налице забавяне при
произнасянето.

- Не  във  всички  случаи  се  спазва  изискването  на  Указанието  за
изпращане на преписи от постановленията за отказ от образуване
на наказателно производство на жалбоподателя и на лицата, срещу
които се е провела предварителната проверка.

2. Относно администрирането на  преписки, по които СГП е
осъществила инстанционен контрол:

Общата  констатация  от  проверените  преписки,  по  които
прокурорите  от  СГП  са  осъществили  инстанционен  контрол  на
постановления  за  отказ  да  се  образува  предварително  производство  на
прокурори от СРП, е положителна. Произнасянето на прокурорите от СГП
е своевременно. Движението на преписките е в разумни срокове.

3. Относно администрирането на неприключилите преписки в
СГП:

- Проверката установи, че някои от прокурорите в СГП не спазват
Указание № 281/ 2006г. на Главния прокурор относно дейността на
прокуратурата по възлагането, извършването и приключването на
предварителни проверки.

- При забавяне на проверката от органите, на които е възложена, не
се  изпращат  напомнителни  писма  от  прокурорите  и  не  се
предприемат активни действия за приключване на проверките.

- В някои случаи се допуска преписки,които са приключили, вместо да
се  архивират,  продължават  да  се  водят  като  наблюдавани  от
съответните прокурори. 

- При  изпращане  на  някои  преписки на компетентните органи  за
извършване на  данъчни/финансови ревизии се определят различни
срокове  –  визират  се  като  „законоустановения”,  „30-дневен”,
„съобразно  предвидените   в  съответните  закони  срокове”.
Първоначално определеният срок  не се продължава, не се определя
допълнителен срок, като по голяма част от преписките органите,
натоварени с извършването на данъчна или финансова ревизия не
уведомяват  прокуратурата  за  хода  на  ревизиите  и  не  спазват
определения  срок.  По  тези   преписки  се  констатира  значително
забавяне.
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4. Относно администрирането на преписки, образувани във връзка с
искания за продължаване срока на разследване на ДП, наблюдавани от
СРП:

-  Произнасянията  на  прокурорите  от  СГП  по  исканията  за
продължаване  сроковете  за  разследване  по  ДП,  наблюдавани  от
СРП, са своевременни.

-    По всички проверени преписки, касаещи продължаване на срока на
разследване  по  досъдебни  производства,  наблюдавани  от  СРП,
писмата, с които е продължен срока на разследването се изпращат
в деня на тяхното извеждане или най-късно на следващия ден. Това
обстоятелство  се  установи  след  проверка  в  разносната  книга,  с
която  писмата  се  предават  в  СРП.  Всяко  едно  от  писмата  е
описано с номера на прокурорската преписка. Приемането в СРП се
установява с подпис на приемащия служител. 

ПРЕПОРЪКИ:

1. Да се преодолее практиката на многократно преразпределяне
на  преписките,  като  административният  ръководител  на  СГП
съвместно с ВКП и ВСС предприемат действия във връзка с трайното
попълване  на  прокурорския  щат  в  СГП  и  ограничаване  на
командироването на прокурори от други прокуратури. 

Да се утвърди постоянна структура на отделите и звената в
СГП,  което  ще  предопредели  специализацията  на  прокурорите  и
професионалното им изграждане. 

2. Да  се  създаде  механизъм  за  реално  отразяване  на  датите  на
получаване  на  преписките  от  наблюдаващите  прокурори  след
разпределението  им,  както  и  на  датите  на  предаването  на
прокурорските  актове  в  деловодството  за  извеждане  и  изпращане  на
адресатите.

3. Прокурорите от СГП да спазват изискванията на Указание №
281/ 2006г. на Главния прокурор относно дейността на прокуратурата по
възлагането,  извършването  и  приключването  на  предварителни
проверки.

Наблюдаващите прокурори да следят спазването на сроковете по
възложените проверки и да предприемат ефективни и бързи действия по
приключването им.
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4. Прокурорите от СГП да преценяват районирането на РПУ на
територията на СДВР към момента на възлагане на предварителните
проверки, както и да не допускат възлагане на предварителните проверки
на некомпетентни органи .
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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 473 обвинителни актове. 125 наказателни
дела  са  били  прекратени  от  съда  и  върнати  на  прокуратурата,  поради
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като 97 от тях са
върнати с разпореждане /чл.249 от НПК/, а 28 с определение /чл.288 от НПК/.

СГС  е  разгледал  553 НОХД  през  2009  г.,  образувани  по  внесени
обвинителни актове на СГП. 

Броят  на  осъдителните  присъди  е 283  /от  тях 62  по чл.373,  ал.3,  вр.
чл.372, ал.4, вр. чл. 371, т.2 от НПК/, а по   70 са произнесени оправдателни
присъди. 

Протестирани  са  70  изцяло  или  частично  оправдателни  присъди.
Два от протестите са уважени,  9 не са уважени,  57 не са били разгледани до
края на 2009 г., един от протестите е върнат от съда, а един е оттеглен.  

70 от разглежданите наказателни производства с внесени обвинителни
актове  са  приключили  с  одобрени  споразумения  в  хода  на  съдебното
следствие.

През първото полугодие на 2010 г. са внесени в съда 285 обвинителни
актове.  54 наказателни  дела  са  били  прекратени  от  съда  и  върнати  на
прокуратурата,  поради  допуснати  съществени  нарушения  на  процесуалните
правила,  като  50 от тях са върнати с  разпореждане /чл.249 от НПК/,  а  4 с
определение /чл.288 от НПК/.

СГС  е  разгледал  318 НОХД  през  първото  полугодие  на  2010  г.,
образувани по внесени обвинителни актове на СГП. 

Броят  на  осъдителните  присъди  е 181  /от  тях 42  по чл.373,  ал.3,  вр.
чл.372, ал.4, вр. чл. 371, т.2 от НПК/, а по   31 са произнесени оправдателни
присъди. 

Протестирани са 23 изцяло или частично оправдателни присъди. 8
от протестите не са уважени,  14 не са били разгледани до края на първото
шестмесечие на 2010 г. и един е оттеглен.  

41 от разглежданите наказателни производства, с внесени обвинителни
актове,  са  приключили  с  одобрени  споразумения  в  хода  на  съдебното
следствие.

Значителен  е  броят  на  случаите,  в  които  съдът  е  прекратил
съдебното производство и  е  върнал делото на прокуратурата /26.4% от
внесените  473 с  обвинителен акт дела/ -  през 2009 г.  с  разпореждане са
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върнати 97, а с определение – 28 дела. През първото шестмесечие на 2010г.
с разпореждане са върнати 50 дела, а с определение – 4 /18.9% от внесените
285 с обвинителен акт дела/.  В случаите на връщане на делата от съда,
същите  се  получават  в  прокуратурата  в  рамките  на  няколко  дни.
Констатира  се  положителна  тенденция  на  намаляване  процента
върнатите дела при сравнение на двата проверявани периода. Въз основа на
Заповед № ЛС-239/2009 г.  на  главния  прокурор  на  Република  България  и
Заповед  №112/09.02.2009г.  на   градския  прокурор  на  СГП  се  изготвя  от
ръководителя  на  отдел  „Съдебен”  на  всяко  тримесечие  доклад,  относно
върнати от съда дела СГП. В тези доклади е направен анализ на причините
за  връщане  на  делата,  причините  за  забавеното  движение  на  делата  в
досъдебната фаза, причините за забавено движение на делата в съдебната
фаза,  качеството  на  прокурорската  дейност,  както  и  се  разглеждат
актуални  въпроси  и  проблеми  по  прилагането  на  закона  и  съдебната
практика в съдебния район.  Необходимо е изготвените анализи да бъдат
обсъждани от прокурорите на СГП на работни съвещания, като по този
начин ще се предотвратят допусканите съществени процесуални нарушения
и ще се намали броя на прекратените и върнати от съда дела.

Броят  на  оправдателните  присъди  през  2009  г.  е  70  /12.7%  от
разгледаните през периода 553 НОХД/, а за първото шестмесечие на 2010 г.
е  31  /9.7%  от  разгледаните  през  периода 318  НОХД/.  По  време  на
извършената  проверка  не  се  установи,  през  проверяваните  периоди  да  е
изготвян  анализ  за  причините,  довели  до  големия  брой  оправдателни
присъди,  което  налага  извод  за  необходимост  такива  анализи  да  бъдат
изготвяни и обсъждани в СГП.

А) Проверка на дела, по които е внесен от СГП обвинителен акт в
СГС.

На случаен принцип бяха проверени някои от прокурорските дела.
Движението им се проследи и в Книгата за обвинителните актове: 

-  ПД  401/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Близнакова. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 28.01.09 г.
Постъпило е в СГП след приключване на разследването на 11.11.09 г. и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. На същата дата е
внесен и обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 116
от НК. С присъда от 01.07.10 г. по НОХД № 4942/09 г.  по описа на СГС на
подсъдимия  е  наложено  наказание  „лишаване  от  свобода”  за  срок  от  18
години. На 09.08.10 г. в СГП са получени мотивите към присъдата. 
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-  ПД  402/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Близнакова. Досъдебното
производство е било образувано срещу неизвестен извършител за извършено
на 17.05.03г. престъпление. Делото е постъпило в СГП на 19.10.09 г. , след
като е било върнато с протоколно определение на СГС, където е било внесено
на 22.07.08 г. с постановление на прокурор В. Найденов по реда на чл. 375
от  НПК  /липсва  протоколното  определение  на  съда/.  На  20.10.09  г.  е
разпределено на прокурор Близнакова. На 16.11.09г. е внесен обвинителен
акт  в  СГС  срещу  две  лица  за  престъпление  по  чл.  123,  ал.4  от  НК.
Обвинителният акт е внесен при условията на чл. 206, вр. с чл. 269, ал.3, т.3 б.
в  от  НПК.  С  разпореждане  от  22.12.09  г.   на  Бургаския  окръжен  съд,
съдебното  производство  е  прекратено  и  делото  е  върнато  на  СГП  за
изпълнение на указания. С писмо от 12.01.10 г. делото е внесено със същия
обвинителен акт в СГС , тъй като „в разпореждането на съдията-докладчик по
НОХД № 313/09 г.  на Бургаския окръжен съд не са  посочени отстраними
съществени  нарушения  на  процесуалните  правила”.  От  данните  в
наблюдателното  производство  не  може  да  се  прецени  по  какви  причини
първоначално  делото  е  внесено  за  разглеждане  в  СГС,  след  което  е
прекратено и върнато от Бургаския окръжен съд и отново е внесено в СГС. 

-  ПД  403/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  М.  Нейкова. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 14.01.09 г.
Постъпило е в СГП след приключване на разследването на  09.11.09 г. и на
същата  дата  е  разпределено  на  наблюдаващия  прокурор.  На  17.11.09  г. е
внесен и обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл.
343а, ал.1, б.б от НК. С присъда от 27.04.10 г. по НОХД № 4995/09 г.  по
описа на СГС, на подсъдимия са наложени наказания „пробация” за срок от
две години и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от две години.
На  корицата  на  папката  има  прикачена  бланка  върху  която  са  отбелязани
данните, относно присъдата, с подпис на наблюдаващия прокурор.

-  ПД  408/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  А.  Стефанов. Досъдебното
производство  е  образувано  с  постановление  от  13.03.07  г.  на  прокурор  от
СГП. Постъпило е в СГП, след приключване на разследването на 16.11.09г. и
на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. На  19.11.09 г. е
внесен обвинителен акт в СГС срещу две лица за престъпление по чл. 244,
ал.1  НК,  както  и  по  чл.  209  от  НК  за  едно  от  лицата.  С  протоколно
определение от 10.03.09 г. /приложено към ПД/ съдът е одобрил постигнато
споразумение с единия от подсъдимите, след което се е отвел от разглеждане
на делото по общия ред по отношение на другия подсъдим. С присъда от
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23.06.10 г. по НОХД № 5030/09 г.  по описа на СГС, вторият от подсъдимите
е  признат за  невиновен /присъдата  е  приложена към ПД/.  На корицата  на
папката  има  прикачено  становище от  наблюдаващия  прокурор,  с  което  са
изложени  мотиви  защо  не  е  поддържал  обвинението  по  отношение  на
оправдания подсъдим. 

-  ПД  422/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  П.  Никова. Досъдебното
производство е образувано от СРП на 10.03..08 г. Прието е по компетентност
от СГП на 30.06.09 г. Постъпило е в СГП след приключване на разследването
на 27.11.09 г. На 30.11.09 г.  е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице
за  престъпление  по  чл.  199  от  НК.  Върху  бланката  на  корицата  на  ПД е
отбелязано, че съдът с присъда по НОХД № 4942/09 г.  по описа на СГС от
15.12.09 г. е наложил наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години,
което е групирано с друга присъда и е определено общо наказание „лишаване
от  свобода”  за  срок  от  4  години.  Наблюдаващият прокурор  е  изготвил
обвинителен акт и е внесъл делото в съда в тридневен срок.

-  ПД  423/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  В.  Андреев. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 01.08.08 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  26.10.09 г. На
01.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 343, ал.1, б.в от НК. С присъда от 17.02.10 г. по НОХД № 5311/09 г.  по
описа на СГС на подсъдимия е наложено наказание „пробация” за срок от
една година и шест месеца и „лишаване от право да управлява МПС” за срок
от 9 месеца.

- ПД 426/09 г. /ПД 362/09 г./, наблюдаващ прокурор П. Панайотов.
Досъдебното производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на
10.01.09  г.  Постъпило  е  в  СГП  след  приключване  на  разследването  на
24.07.09  г. Докладвано  е  на  наблюдаващия  прокурор  „след  отпуск”  на
18.08.09  г. С  постановление  от  16.10.09  г.  наблюдаващият  прокурор  не  е
уважил направени искания от обвиняемия за събиране на нови доказателства.
На  16.10.09г е  внесен  обвинителен  акт  в  СГС  срещу  едно  лице  за
престъпление  по  чл304,  ал.1  от  НК.  Констатира  се  забавяне  на
действията на прокурора по изготвяне и внасяне на обвинителен акт,
след приключване на разследването.С разпореждане от 27.10.09 г. по НОХД
4433/09  г.  на  СГС делото  е  върнато  на  прокуратурата  за  отстраняване  на
допуснати процесуални нарушения. Делото е получено в СГП на 28.10.09 г. и
„след болнични”, на  05.11.09 г. е докладвано на наблюдаващия прокурор. С
обвинителен акт от  01.12.09 г.  делото отново е внесено в съда. На бланката

275



към корицата на ПД е отбелязано, че с присъда от 01.06.10 г. по НОХД №
5314/09 г.  по описа на СГС на подсъдимия е наложено наказание „лишаване
от свобода” за срок от 1 година, чието изтърпяване е отложено за срок  от  3г.,
както и наказание „глоба” в размер на 1 000 лева.

-  ПД  425/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  В.  Иванов. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 15.08.09 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  19.10.09 г. На
01.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 343а, ал.1, б.в от НК. С присъда от 20.01.10 г. по НОХД № 5113/09 г.
по описа на СГС на подсъдимия е наложено наказание „пробация” за срок от
две години и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 година.

-  ПД  428/09  г.,  наблюдаващ прокурор  К.  Димитров. Досъдебното
производство  е  образувано  на  12.02.03г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  26.11.09  г. На  02.12.09г е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 123, ал.1 от
НК.  С  присъда  от  31.03.10  г.  по  НОХД № 5335/09  г.   по  описа  на  СГС
подсъдимият е признат за невиновен /приложена е присъдата/. На 09.04.10 г.
е изготвен и внесен в съда протест.

-  ПД  429/09  г.,  наблюдаващ прокурор  Д.  Димитров. Досъдебното
производство е получено по компетентност на 22.06.09 г., след като е било
образувано с постановление на СРП от 05.04.09 г. за престъпление по чл. 198,
ал.1  от  НК.  Постъпило  е  в  СГП  след  приключване  на  разследването  на
28.10.09 г. На 02.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за
престъпление по чл. 199, ал.1 от НК. С присъда от 26.02.10 г. по НОХД №
5336/09 г.  по описа на СГС на подсъдимия е наложено наказание „лишаване
от свобода” за срок от четири години и шест месеца.  

-  ПД 433/09 г.,  наблюдаващ прокурор Р.  Слабакова. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 25.05.09 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  03.11.09 г. На
04.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 354а, ал.1 от НК. С присъда от 13.04.10 г. по НОХД № 5386/09 г.  по
описа на СГС подсъдимият е оправдан. На 23.04.10 г. е внесен протест. След
получаване на 18.06.10 г. на мотивите към присъдата, на 25.06.10 г. е внесено
допълнение към протеста.
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-  ПД 435/09 г.,  наблюдаващ прокурор Ил. Стойкова. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 14.09.07 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  27.11.09 г. На
04.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл.  343,  ал.  4  НК.  Приложени са  протоколите  от  проведените  съдебни
заседания. Към момента на проверката няма данни  да е произнесена присъда.

-  ПД  411/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Н.  Невенчин. Досъдебното
производство  е  образувано  на  27.04.01г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  23.10.09  г. На  25.11.09  г.  е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу две лица за престъпление по чл. 196а, вр. с чл.
196,  ал.1  от  НК.  Образувано  е  НОХД  5071/09  г.  Проведени  са  няколко
съдебни заседания. Към момента на проверката няма данни да е произнесена
присъда.

-  ПД  417/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  М.  Момчев. Досъдебното
производство е образувано на 18.05.09 г. от прокурор при СРП. На 01.10.09г.
е  получено  по  компетентност  в  СГП.  След  приемане  по  компетентност  и
приключване на разследването, на 13.11.09г. е получено в СГП. На 13.11.09г
е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 199
от НК. С присъда от 06.04.10 г. по НОХД № 5127/09 г.  по описа на СГС на
подсъдимия  е  наложено  наказание  „лишаване  от  свобода”  за  срок  от  пет
години. Констатират се незабавни действия на наблюдаващия прокурор
по  изготвяне  и  внасяне  на  обвинителния  акт,  след  приключване  на
разследването.

- ПД 442/09 г., наблюдаващ прокурор Ст. Атанасова. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 1 от НПК на 01.07.09 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  09.11.09 г. На
10.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 343, ал.1 от НК. С присъда от 16.02.10 г. по НОХД № 5471/09 г.  по
описа на СГС на подсъдимия е наложено наказание „пробация” за срок от
шест месеца.

-  ПД  452/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Б.  Кирилов. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 15.01.09 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  18.11.09 г. На
16.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу две лица за престъпление
по чл. 199, ал.1 от НК. С присъда от 23.03.10 г. по НОХД № 5592/09 г.  по
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описа на СГС на подсъдимите е наложено наказание „лишаване от свобода”
за срок от съответно 8 години и 10 години.

- ПД 454/09 г., наблюдаващ прокурор Ем. Галипонов. Досъдебното
производство   е  постъпило  на  13.02.08  г.  в  СГП,  където  е  изпратено  по
компетентност  от  СРП.  Постъпило  е  в  СГП  след  приключване  на
разследването  на 14.10.08 г. На 16.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС
срещу три лица за престъпление по чл. 131, ал.2, и чл. 325, ал.2 от НК. С
присъда  от  27.01.10  г.  по  НОХД  №  5594/09  г.   по  описа  на  СГС  на
подсъдимите  са  наложени  наказания.  Забавяне  при  изготвяне  на
обвинителния акт и внасянето му в съда.

Констатира  се  значително  забавяне  при  изготвяне  на
обвинителните актове и по ПД 455/09 г. , ПД 456/09 г.  и ПД 460/09 г. на
прокурор Галипонов.

От  изготвената  справка  от  прокурор  Галипонов,  относно
посочените обвинителни актове по четирите досъдебни производства е
видно, че забавянето по тях се дължи на ползван отпуск по здравословни
причини,  както  и  едновременното  му  участие  в  разпределение  на
преписки и дела в различни отдели.

-  ПД 461/09  г.,  наблюдаващ прокурор  Ив.  Аврамов. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 1 от НПК на 04.08.08 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  27.11.09 г. На
28.12.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 304 от НК. С присъда от 15.02.10 г. по НОХД № 5728/09 г.  по описа на
СГС на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от
десет месеца, чието изтърпяване е отложено. 

- ПД 365/09 г.,  наблюдаващ прокурор Ст. Димитров. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 1 от НПК на 20.05.09 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  12.10.09 г. На
20.10.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 283 и чл. 313, ал.1 от НК. С протоколно определение от 25.02.10 г. по
НОХД 4452/09 г. по описа на СГП, наказателното производство е прекратено
на основание чл. 24, ал.1, т.4 от НПК.

- ПД 370/09 г., наблюдаващ прокурор Б. Александрова. Досъдебното
производство  е  образувано  на  17.03.08  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  08.06.09  г.  от  СРП  по  компетентност.
Постъпило  е  в  СГП  след  приключване  на  разследването  на  31.08.09  г. С
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резолюция от  01.09.09  г.  е  разпределено  на  прокурор  Александрова  „след
отпуск” и е получено от нея на 23.09.09 г. На 23.10.09г. е внесен обвинителен
акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 199 ал.1 от НК. С присъда
от 21.01.10 г.  по НОХД № 4557/09 г.,  по описа на СГС, на подсъдимия е
наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от четири години и шест
месеца.

-  ПД 373/09 г.,  наблюдаващ прокурор Е.  Станинска. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 25.04.09 г.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  30.09.09 г. На
26.10.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 244, ал.1 от НК. С протоколно определение от 23.11.09 г. по НОХД №
4575/09 г.  по описа на СГС е одобрено споразумение по реда на чл. 384, ал. 1
от НПК.  На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода”  за
срок от една година и шест месеца, чието изтърпяване е отложено. 

-  ПД  376/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ем.  Пашалиева. С
постановление  от  29.03.04  г.  на  прокурор  от  СГП  е  било  преобразувано
дознание в следствено дело. На 19.12.07 г. е бил внесен обвинителен акт на
прокурор Поповска /ПД 573/07 г./ срещу едно лице за престъпление по чл.
214, ал.2 от НК. С разпореждане от 16.01.08 г. по НОХД 4188/07 г. по описа
на СГС, съдебното производство е прекратено и делото е върнато на СГП за
отстраняване  на  процесуални  нарушения.  На  28.01.09  г.  прокурор
Пашалиева е внесла обвинителен акт /ПД 315/09 г./ в СГС. С разпореждане
от 15.09.09 г. по НОХД 3556/09 г., съдът отново е върнал делото на СГП. На
27.10.09 г. прокурор Пашалиева е внесла обвинителен акт в СГС. С присъда
от  02.02.10  г.  по  НОХД  4638/09  г.  на  подсъдимия  е  наложено  наказание
„лишаване от свобода” за срок от четири години и шест месеца. 

-  ПД  379/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Е.  Русинова. Досъдебното
производство  е  образувано  на  13.04.09  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  22.10.09  г. На  28.10.09г е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 343, ал.1, б. в
от НК. С присъда от 15.10.10 г. по НОХД № 4656/09 г., по описа на СГС, на
подсъдимия е наложено наказание „пробация” . Приложени са протоколи от
проведените съдебни заседания.  Констатира се бързина в действията на
наблюдаващия  прокурор,  след  приключване  на  разследването  по
изготвяне на обвинителния акт и внасяне на делото в съда. Цялостното
движение на наказателното производство се отличава с бързина.
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-  ПД  389/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ч.  Ангелов. Досъдебното
производство е постъпило е в СГП на 30.09.09 г. по компетентност от СРП.
На  05.11.09  г. е  внесен  обвинителен  акт  в  СГС  срещу  две  лица  за
престъпление по чл. 198 и чл. 199 от НК. С присъда от 03.12.09 г. по НОХД
№  4807/09  г.,  по  описа  на  СГС,  на  подсъдимите  са  наложени  наказания
„лишаване от свобода” за срок, съответно от три и пет години.

-  ПД  17/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Цв.  Петкова. Досъдебното
производство  е  образувано  на  25.02.08  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  22.12.08  г. На  15.01.09  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 116, ал.1 от
НК. С присъда от 06.02.09 г.  по НОХД № 112/09 г.,  по описа на СГС, на
подсъдимия  е  наложено  наказание  „лишаване  от  свобода”  за  срок  от  16
години и девет месеца. 

- ПД 30/09 г., наблюдаващ прокурор Ем. Сакаджийски. Досъдебното
производство е прието по компетентност от СРП с постановление от 20.04.07
г. След приключване на разследването е постъпило в СГП на 04.07.07 г. На
15.12.07 г. е внесен обвинителен акт /ПД 536/07 г./ в СГС срещу едно лице за
престъпления по чл. 354а, ал.1 и чл. 339 от НК. С присъда от 06.10.08 г. по
НОХД № 3922/07 г., по описа на СГС, на подсъдимия е наложено наказание
„лишаване  от  свобода”,  чието  изтърпяване  е  отложено,  както  и  наказание
„пробация”. Във връзка с жалба от подсъдимия, САС с решение от 18.12.08 г.
е  отменил присъдата и делото е върнато за ново разглеждане на СГП.
Делото  е  получено  в  СГП  на  29.12.08  г. и  на  27.01.09  г. е  внесен  нов
обвинителен акт от  прокурор Сакаджийски. С протоколно определение от
18.06.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнато  споразумение  по  НОХД 305/09  г.
Наложеното наказание е „лишаване от свобода” за срок от две години, чието
изтърпяване е отложено, както и наказание „пробация”.

- ПД 23/09 г., наблюдаващ прокурор Д. Симеонова. С постановление
от 18.06.08 г. делото е прието в СГП по компетентност от СРП. Постъпило е в
СГП след приключване на разследването на 12.01.09 г. На 19.01.09г е внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 354а ал.1 от
НК.  С  протоколно  определение  от  17.04.09  г.  е  одобрено  споразумение,
според което на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за
срок от една година и шест месеца.  Констатира се бързина в действията
на  наблюдаващия  прокурор,  след  приключване  на  разследването  по
изготвяне на обвинителния акт и внасяне на делото в съда.
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-  ПД  12/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  К.  Владимиров. С
постановление от 13.02.06г. делото е прието в СГП по компетентност от СРП.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  08.01.09 г. На
12.01.09г е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 199 и чл. 346, ал.4 от НК. С присъда от 13.05.09 г. по НОХД № 78/09 г.,
по  описа  на  СГС,  на  подсъдимия  е  наложено  наказание  „лишаване  от
свобода” за срок от 3 години, като изтърпяването му е отложено за срок от 5
години. Констатира се бързина в действията на наблюдаващия прокурор,
след приключване на разследването по изготвяне на обвинителния акт и
внасяне на делото в съда.

- ПД 47/09 г., наблюдаващ прокурор М. Немска. С постановление от
12.05.08 г.  на СГП са  приети по компетентност материали по наказателно
дело на съд от Република Словения.  Разследването е  възложено на НСлС.
Постъпило е в  СГП след приключване на разследването  на  04.02.09 г. На
06.02.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление
по чл. 246, ал.2 от НК. С протоколно определение от 16.04.09 г. е одобрено
споразумение  по  НОХД  488/09  г.  Наложено  е  наказание  „пробация”.
Констатира се бързина в действията на наблюдаващия прокурор, след
приключване  на  разследването  по  изготвяне  на  обвинителния  акт  и
внасяне на делото в съда.

-  ПД  50/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ю.  Петкова. Досъдебното
производство  е  образувано  на  25.08.08  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  05.02.09  г. На  12.02.09  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 116 от НК. С
присъда от 16.09.09 г. по НОХД № 628/09 г., по описа на СГС, на подсъдимия
е  наложено  наказание  „лишаване  от  свобода”  за  срок  от  15години.
Констатира се бързина в действията на наблюдаващия прокурор, след
приключване  на  разследването  по  изготвяне  на  обвинителния  акт  и
внасяне на делото в съда

-  ПД  31/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Д.  Маринов. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 17.04.08 г. на СГП. Постъпило
е в СГП след приключване на разследването на  23.01.09 г. На  27.01.09г е
внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 244 от
НК. С присъда от 21.04.09 г.  по НОХД № 306/09 г.,  по описа на СГС, на
подсъдимия е  наложено наказание „лишаване от  свобода”  за  срок от  една
година. Констатира се бързина в действията на наблюдаващия прокурор,
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след приключване на разследването по изготвяне на обвинителния акт и
внасяне на делото в съда. 

- ПД 32/09 г., наблюдаващ прокурор Др. Янчев. С постановление от
23.11.07 г. делото е прието в СГП по компетентност от СРП.  Постъпило е в
СГП след приключване на разследването на 17.11.08 г. На 27.01.09 г. е внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 119 от НК.
Поредното  съдебно  заседание  е  насрочено  за  30.11.10  г.  Констатира  се
забавяне  в  действията  на  наблюдаващия  прокурор  при  изготвянето  на
обвинителния  акт  и  внасянето  на  делото  в  съда,  което  се  дължи  на
обективни причини.

-  ПД  4/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ст.  Милев. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 17.12.08 г. на СГП. Постъпило
е в СГП след приключване на разследването на  08.01.09 г. На  09.01.09г е
внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 302а
от НК. С присъда от  10.03.09 г. по НОХД № 52/09 г., по описа на СГС, на
подсъдимия  са  наложени  наказания  „лишаване  от  свобода”  за  срок  от  3
години, „глоба” от 10 000 лева и „лишаване от права” за срок от 2 години.
Констатира се бързина в действията на наблюдаващия прокурор, след
приключване  на  разследването  по  изготвяне  на  обвинителния  акт  и
внасяне  на  делото  в  съда.  Цялостното  движение  на  наказателното
производство се отличава с бързина.

- ПД 57/09 г., наблюдаващ прокурор Б. Бецова. С постановление от
05.12.08 г. на СГП са отделени материали от досъдебно производство и са
заведени  с  нов  номер,  като  е  образувано  досъдебно  производство  срещу
конкретно лице за престъпление по чл. 143, ал.1 от НК. Обвиняемият е бил
привлечен  към  наказателна  отговорност  от  наблюдаващия  прокурор,  с
постановление от  10.12.08 г. На 17.12.08 г. е внесен обвинителен акт в СРС
/ПД 437/08 г./ за седем престъпления по чл. 143, ал.1 от НК. С разпореждане
от  06.01.09 г.  на  СРС  е  прекратено съдебното  производство и делото  е
върнато на СГП. На 17.02.09 г.  в  СРС отново е  внесен обвинителен акт
срещу  същото  лице  за  три  престъпления  по  чл.  143,  ал.1  от  НК.  С
разпореждане  по  НОХД  1912/09  г.  СРС  е  прекратил  наказателното
производство. На 13.04.09 г.  е  подаден протест  срещу разпореждането  на
СРС. Към момента на проверката няма данни за решението на СГС. 

-  ПД  70/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  В.  Илиева. Досъдебното
производство е образувано на 02.09.08 г. с постановление на СГП. Постъпило
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е в СГП след приключване на разследването на  09.01.09 г.  На  26.02.09 г. е
внесен обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 201 от
НК. С присъда от 16.04.09 г.  по НОХД № 903/09 г.,  по описа на СГС, на
подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода”, чието изтърпяване
е отложено. 

-  ПД  92/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Л.  Мирчев. Досъдебното
производство  е  образувано  на  16.05.02г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване на разследването на 12.01.09 г. Получено е от наблюдаващия
прокурор  „след  отпуск”  на  29.01.09  г. С  постановление  от  05.03.09  г.
наказателното  производство  е  било частично  прекратено.  След  влизане  на
постановлението в сила, на 18.03.09 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу
две лица за престъпление по чл. 211 от НК. С присъда от 14.10.09 г. по НОХД
№  1183/09  г.,  по  описа  на  СГС,  на  единия  от  подсъдимите  е  наложено
наказание  „лишаване  от  свобода”  при  условията  на  чл.  66,  а  на  другия
„лишаване  от  свобода”,  което  да  се  изтърпи  ефективно.  Присъдата  е
протестирана на 22.10.09 г. от прокурор Станинска. 

-  ПД  76/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  А.  Матосян. Досъдебното
производство е прието по подсъдност в СГП на 26.09.08 г. /било е образувано
2000г./ Постъпило е в СГП след приключване на разследването на 05.03.09 г.
На  09.03.09г е  внесен  обвинителен  акт  в  СГС  срещу  едно  лице  за
престъпление по чл. 199,ал.1 от НК. С присъда от 07.05.09 г. по НОХД №
76/09 г., по описа на СГС, на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от
свобода” за срок от три години.  Констатира се изключително забавяне на
разследването от 2000г.  до 26.09.08 г.-  период през който делото е било
наблюдавано  от  прокурор  от  СРП. След  приемане  на  делото  по
подсъдност в СГП, се установява бързина и ефективност на действията
на наблюдаващия прокурор.

- ПД  77/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Д.  Стефанов. Досъдебното
производство е образувано на 08.09.08 г. Прието е по подсъдност в СГП с
постановление  от  06.11.08  г.  Постъпило  е  в  СГП,  след  приключване  на
разследването, на  08.01.09 г. На  09.03.09г е внесен обвинителен акт в СГС
срещу едно лице за престъпление по чл. 199 от НК. С присъда от 04.11.09г. по
НОХД № 996/09 г., по описа на СГС, на подсъдимия е наложено наказание
„лишаване от свобода” за срок от седем години. Присъдата е потвърдена от
САС на  11.03.10  г.  и   от  ВКС на  11.06.10  г.  Констатира се  забавяне  в
действията на прокурора, след приключване на разследването.
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- ПД 130/09 г., наблюдаващ прокурор Вл. Йорданов.  С протоколно
определение от 04.12.08 г. СРС е прекратил на основание чл. 287, ал.2 от НПК
съдебното  производство  по НОХД и е  изпратил делото на  СГП.  Делото  е
получено  на  19.12.08  г.  в  СГП.  Постъпило  е  в  прокуратурата,  след
приключване  на  разследването,  на  14.03.09  г. На  13.04.09  г.  е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 214,ал.2 от
НК. Поредното съдебно заседание е насрочена за 30.11.10 г.

-  ПД  199/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  К.  Софиянски. Бързото
производство е  образувано  на  03.06.09  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  09.06.09  г. На  11.06.09  г.  е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 304 от НК. С
присъда  от  01.10.09  г.  по  НОХД  №  2549/09  г.,  по  описа  на  СГС,  на
подсъдимия е  наложено наказание „пробация”.  Констатира се  бързина в
действията  на  наблюдаващия  прокурор,  след  приключване  на
разследването по изготвяне на обвинителния акт и внасяне на делото в
съда.  Цялостното  движение  на  наказателното  производство  се
отличава с бързина.

-  ПД 182/09  г.,  наблюдаващ прокурор Пл.  Георгиев. Досъдебното
производство  е  образувано  на  21.04.07  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  21.04.09  г. На  30.05.09  г.  е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 242 от НК. С
протоколно определение от 18.05.10 г. по НОХД № 2313/09 г., по описа на
СГС, съдът е одобрил постигнато споразумение, според което на подсъдимия
е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест
месеца, чието изтърпяване е отложено. 

- ПД 216/09 г., наблюдаващ прокурор Албена Костова. Досъдебното
производство  е  образувано  на  27.06.07  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  19.06.08  г.  На  17.07.08  г.  е  внесен
обвинителен акт /ПД 271/08 г./ в СГС срещу две лица за престъпление по чл.
354а, ал.1 от НК. С разпореждане от 04.08.08 г. съдът е прекратил съдебното
производство и е върнал делото на прокуратурата. Делото е постъпило в СГП
на 07.08.08 г. След проведеното допълнително разследване, делото е върнато
на СГП на 10.04.09 г. На 23.06.09 г. /след приключване на ревизията в СРП, в
която наблюдаващият  прокурор е взел участие, съгласно разпореждане на
градския прокурор/  е внесен нов обвинителен акт в СГС.  Констатират се
обективни причини за забавяне на действията на наблюдаващия прокурор. С
протоколно определение от 29.09.09 г. по НОХД № 2713/09 г., по описа на
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СГС, съдът е одобрил постигнато споразумение с единия от подсъдимите, на
когото е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години,
чието  изтърпяване  е  отложено,  а  по  отношение  на  втория  подсъдим
съдебното  производство  е  прекратено  и  делото  е  изпратено  в  СРС  по
подсъдност.

- ПД 439/09 г., наблюдаващ прокурор Георги Христов. Досъдебното
производство е образувано на 21.01.2005г. за престъпление по чл.255 ал.1 от
НК. Постъпило е в СГП след приключване на разследването на 21.11.2006 г.
На 18.12.2006 г. е внесен обвинителен акт /ПД 1168/2006г./ в СГС срещу едно
лице за престъпление по чл.  257 вр.чл.255 ал.1 от НК. С разпореждане от
20.03.07 г. съдът е прекратил съдебното производство и е върнал делото на
прокуратурата. Делото е постъпило в СГП на 27.03.2007 г. След проведеното
допълнително  разследване  делото  е  върнато  на  СГП  на10.07.2007  г.
На12.07.07 г. е внесен нов обвинителен акт в СГС за престъпление по чл.255
ал.3  от  НК /ПД 345/2007  г/.   С  разпореждане  от  20.08.2007  г.  по  НОХД
№2414/2007 г.,  по описа на СГС, съдът е прекратил производството и е
върнал делото на прокуратурата, където е постъпило на 24.08.2007 г. След
допълнително  разследване,  делото  е  получено  в  СГП   на  26.11.2007  г.
Прокурорът е внесъл обвинителен акт на 23.01.2008 г.  за престъпления по
чл.255 ал.3 и по чл.255 ал.1 от НК. С разпореждане  от 31.03.2008 г. съдът
отново  е  прекратил  съдебното  производство и  е  върнал  делото  на
прокуратурата. Като отстранимо процесуално нарушение е посочено липсата
на  аргументи  в  обвинителния  акт,  относно  приложението  на  материално-
правните разпоредби, при условията на чл.2 от НК. На 02.06.2008 г. делото е
постъпило в СГП след приключване на разследването и на 01.07.2008 г.  е
внесен нов обвинителен акт  /ПД 238/08 г./ за престъпления по чл.257 и по
чл.255 /стара редакция/. С протоколно определение от 19.02.2009 г. съдът е
прекратил  съдебното  производство,  като  е  посочил  че  прокуратурата  е
допуснала  съществени  процесуални  нарушения,  изразяващи  се  в
противоречие  относно  обстоятелствената  част  и  диспозитива  на
обвинителния акт, по отношение на визираните  периоди  на осъществената
престъпна дейност. На 24.02.2009 г. делото е постъпило в СГП. Извършвани
са нови процесуално-следствени действия и на 21.05.2009 г. делото отново е
постъпило в СГП. На 22.07.2009 г. е внесен обвинителен акт за престъпления
по чл.257 и чл.255 ал.1 /стара редакция / ПД 264/09/, но с разпореждане  от
28.07.2009 г. съдът отново е прекратил съдебното производство и е върнал
делото на прокуратурата,  като за пореден път е констатирал противоречия
между  обстоятелствената  и  заключителната  част  на  обвинителния  акт,
относно  наличието  на  усложнена  престъпна  дейност.  Същевременно  е
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констатирал,  че  обвинителният  акт  не  е  съобразен  със  задължителните
указания в ТР № 1/2009 г., взето на ОСНКВКС на 07.05.2009 г. На 30.07.2009
г.  делото  е  получено  обратно  в  СГП.  Разпределено  е  на  наблюдаващия
прокурор  „след  отпуск”  до  21.08.2009  г.  След  извършено  допълнително
разследване досъдебното производство е постъпило в СГП на 09.10.2009 г. На
18.12.2009  г.  е  внесен  поредния  обвинителен  акт  с  последната  правна
квалификация  на  деянията,  като  е  изключена  продължаваната  престъпна
дейност. С разпореждане от 18.12.2009 г. съдът е прекратил наказателното
производство спрямо обвиняемата, в частта по повдигнатото й обвинение по
чл.255 ал.1 от НК /стара редакция/,  поради изтекла  абсолютна давност на
16.10.2007  г., а  по  отношение  на  второто  обвинение  е  насрочил  съдебно
заседание  по  реда  на  Глава  27  от  НПК  –  съкратено  съдебно  следствие.
Разпореждането  е  протестирано  от  прокурора,  в  частта  отнасяща  се  до
прекратяване на наказателното производство на основание чл.334 ал.1 т.1 вр.
341  от  НПК.  С  определение  от  01.03.2010  г.,  САС  е  потвърдил
разпореждането.  С присъда от 19.04.2010 г. п о НОХД 1097/2010 г. съдът е
наложил  наказание  „лишаване  от  свобода”  за  срок  от  9  месеца,  като  е
отложил изтърпяването на наказанието за срок от три години. 

Макар и формално обсъжданото наказателно производство да се е
движило  в  предвидените  от  закона  срокове,  следва  да  бъде  отчетено
цялостното  му  забавяне  поради  многократното  му  прекратяване  и
връщане  от  съда  на  прокуратурата,  в  повечето  случаи  за  идентични
процесуални нарушения, което в крайна сметка е довело до прекратяване
на  наказателното  производство  по  едно  от  обвиненията  предвид
изтекла  абсолютна  давност.  Фрапиращото  в  случая  е,  че  съдът
констатира  на  18.12.09г.  изтекла  абсолютна  давност  към  16.10.07г.,
обстоятелство, което наблюдаващият прокурор е могъл и е следвало да
установи много по-рано.

-  ПД  142/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Божидар  Джамбазов.
Досъдебното производство е било образувано с постановление от 21.02.08г., с
което са отделени материали от следствено дело. Постъпило е в СГП след
приключване  на  разследването  на  26.02.09  г. На  25.03.09  г. е  внесен
обвинителен акт /ПД 100/09 г./ в СГС срещу едно лице за престъпление по чл.
255 ал.3 от НК. С разпореждане от 30.03.09 г. съдът е прекратил съдебното
производство и е върнал делото на прокуратурата.Делото е постъпило в СГП
на 02.04.09 г. На 27.04.09 г. е внесен нов обвинителен акт в СГС. С присъда
от 22.02.10 г.  по  НОХД № 1784/09 г.,  по  описа  на  СГС,  съдът  е  признал
подсъдимата за невиновна и за трите престъпления.
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- ПД 275//09 г., наблюдаващ прокурор В. Стефанова и А. Андреев.
На  14.02.08  г.  в  СГП  е  получена  по  компетентност  от  СРП  преписка.  С
постановление от 10.03.08 г. на  прокурор Андреев е образувано досъдебно
производство.  Постъпило е  в  СГП след  приключване  на  разследването  на
07.04.09 г. На 10.04.09г е внесен обвинителен акт в СГС /ПД 127/09 г./ срещу
едно  лице  за  престъпление  по  чл.  203,  ал.1  и  чл.  219,  ал.4  от  НК.  С
определение от 30.06.09 г. по НОХД 1532/09 г., СГС е прекратил съдебното
производство  и  е  върнал  делото  на  прокуратурата  за  конкретизиране  в
обвинителния акт на пострадалия. Делото е получено в СГП на 02.07.09 г. На
24.07.09 г. е внесен нов обвинителен акт в СГС. С присъда от 28.05.10 г. по
НОХД № 3135/09 г., по описа на СГС, подсъдимият е признат за невиновен.
На 31.05.10 г. е внесен протест срещу присъдата, а на 21.06.10 г. е внесено
допълнение към протеста.

-  ПД  169/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Б.  Балев. Досъдебното
производство  е  образувано  на  28.12.07  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  27.06.08  г.  На  15.10.08  г.  е  внесен
обвинителен акт в СГС /ПД 358/08 г./ срещу едно лице за престъпление по чл.
206, ал.1 от НК. С разпореждане от 04.11.08 г. по НОХД 2942/08 г., СГС е
прекратил  съдебното  производство  и  е  върнал  делото  на  прокуратурата.
Делото  е  получено  в  СГП  на  06.11.08  г.  След  приключване  на
допълнителното  разследване  делото  е  постъпило  в  СГП  на  07.04.09  г. С
постановление  от  14.05.09  г. наказателното  производство  е  било  частично
прекратено. След влизане на постановлението в сила, на 22.05.09 г. е внесен
нов обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 201, ал.1
от НК. С присъда от 24.03.10 г. по НОХД № 2174/09 г., по описа на СГС,
подсъдимата е оправдана. Още на същата дата е внесен протест в съда, а на
23.07.10  г.  е  внесено  допълнение  към  протеста.  Мотивите,  както  и
протоколите от съдебните заседания са приложени към ПД.

-  ПД  137/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  С.  Попова  и  Атанасова.
Делото е образувано на 21.12.04г. Постъпило е в СГП след приключване на
разследването  на  18.03.09 г. С постановление от  23.03.09 г. наказателното
производство  е  частично  прекратено.  На  22.04.09  г.,  след  влизане  на
постановлението за частично прекратяване в сила, е внесен обвинителен акт в
СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 212, ал.5 и чл. 257, ал.1 от НК.
Към момента на проверката няма данни разглеждането на делото в съда да е
приключило.
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-  ПД  460/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  С.  Попова  и  Г.  Тафров.
Досъдебното производство  е  образувано на 29.01.07 г.  с  постановление на
прокурор  от  ВКП,  отдел  „Инспекторат”.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  30.07.09  г. На  31.07.09  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС /ПД 293/09 г./ срещу три лица за престъпление по чл.
203, ал.1, чл.  311, ал.1 и чл.  308 от НК. С разпореждане от 05.10.09 г..  по
НОХД  1788/09  г.  Пловдивският  окръжен  съд  е  прекратил съдебното
производство и е върнал делото на СГП. Делото е получено в СГП на 19.10.09
г. След приключване на допълнителното разследване делото е постъпило в
СГП на 05.11.09 г. На 08.12.09 г. е внесен нов обвинителен акт от прокурор
Тафров в СГС /ПД 440/09 г./ срещу същите лица. С определение от 22.02.10 г.
Пловдивският окръжен съд е прекратил производството и е върнал делото на
СГП /липсва определението на съда/. След приключване на допълнителното
разследване  делото  е  върнато  в  СГП  на  30.03.10  г. С  постановление  от
01.04.10  г. прокурор  Тафров  е  отделил  материали  в  отделно  досъдебно
производство, като разследването спрямо неизвестния извършител е спряно.
На същата дата е внесен и обвинителния акт в ОС Смолян /ПД  134/10 г./. С
разпореждане  от  11.06.10г.  на  ОС  Пловдив  съдебното  производство  е
прекратено и  делото  е  върнато  в  СГП.  На  08.10.10  г.  на  ВКП,  отдел
„Инспекторат” е изпратен проект на изготвен обвинителен акт, ведно с
определения на ОС Пловдив и ВКС. На 08.11.10 г. в СГП е получено писмо от
ВКП, видно от което обвинителният акт отговаря на разпоредбата на чл.
235 от НПК. На 15.11.10 г. е внесен отново обвинителен акт в ОС Пловдив. 

-  ПД  396/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Н.  Русинов. Досъдебното
производство  е  образувано  на  16.07.09  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  22.10.09  г. На  10.11.09  г.  е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 244,ал.1 от
НК.  С протоколно определение от 15.12.09 г..  по  НОХД № 4868/09 г.,  по
описа на СГС, съдът е одобрил споразумение, съгласно което на подсъдимия
е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца. 

-  ПД  76/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  В.  Кирилов. Досъдебното
производство  е  образувано  на  03.04.06г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  26.01.10  г. На  24.02.10  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 257, ал.1 от
НК. Поредното съдебно заседание е насрочено за 01.12.10 г.

-  ПД  16/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  М.  Малинова. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 15.05.08 г. Постъпило е в СГП
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след  приключване  на  разследването  на  14.01.09  г. На  15.01.09г е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 282 от НК.
Поредното  съдебно  заседание  е  насрочено  за  07.12.10  г.  Констатира  се
изключителна  бързина  в  действията  на  наблюдаващия  прокурор  при
изготвяне на обвинителния акт и внасяне на делото в съда.

-  ПД  450/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Г.  Мирчев. Досъдебното
производство  е  образувано  на  10.06.10  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  04.10.10  г. На  05.11.10  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 254а, ал.1 от
НК. 

-  ПД  417/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ал.  Кузманова. С
постановление от 12.06.10 г. е прието по подсъдност наблюдавано до момента
от СРП досъдебно производство. Постъпило е в СГП след приключване на
разследването на  07.10.10 г. На  20.10.10 г. е внесен обвинителен акт в СГС
срещу едно лице за престъпление по чл. 199 от НК. 

-  ПД  374/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  С.  Тотев. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 01.03.10 г. Постъпило е в СГП
след приключване на разследването на 22.06.10 г. На 20.07.10 г. е внесено в
СГС  постановление  с  предложение  за  налагане  на  административно
наказание по чл. 78а от НК срещу едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.3
от НК. С разпореждане от 23.07.10 г. по НАХД 3408/10 г. съдът е прекратил
съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата.  Досъдебното
производство  е  върнато  в  СГП  на  02.09.10  г.,  след  влизане  в  сила  на
разпореждането.  На  09.09.10  г. е  внесен  обвинителен  акт  в  СГС  срещу
същото лице, за същото престъпление. На 15.10.10 г. съдът по НОХД 4039/10
г.  е  наложил  на  подсъдимия  наказание  „глоба”  в  размер  на  1 500лв.  на
основание чл. 78а от НК.

-  ПД  291/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  К.  Тодоров. Досъдебното
производство  е  образувано  на  01.04.10  г.  Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  28.06.10  г. На  02.07.10  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал.2 от
НК. С протоколно определение от 27.06.10 г. по НОХД № 3141/10 г., по описа
на  СГС,  съдът  е  одобрил  споразумение,  съгласно  което  на  подсъдимия  е
наложено  наказание  „лишаване  от  свобода”  за  срок  от  две  години,  чието
изтърпяване е отложено и „глоба” в размер на 1 000 лева.  Наблюдаващият
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прокурор  е  изготвил  обвинителният  акт  и  внесъл  делото  в  съда  в
петдневен срок.

-  ПД 114/10 г.,  наблюдаващ прокурор М. Димитров. Досъдебното
производство  е  образувано  на  30.09.09  г.   Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  10.02.10  г. На  18.03.10  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 249, ал.1 от
НК. С присъда от 13.10.10 г. по НОХД 1325/10 г. съдът е наложил наказание
„лишаване от свобода” за срок от една година. 

- ПД 107/10 г., наблюдаващ прокурор Явор Димитров. Досъдебното
производство  е  образувано  на  07.08.09  г.   Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  18.02.10  г.  На  16.03.10  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 304 от НК. С
присъда  от  29.04.10  г.  по  НОХД  1286/10  г.  съдът  е  наложил  наказание
„пробация”.

-  ПД  104/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Виржиния  Димитрова.
Досъдебното производство е образувано на 28.09.09 г.  Постъпило е в СГП
след приключване  на разследването  на  05.03.10 г. На  15.03.10 г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 304 от НК. С
присъда  от  01.06.10  г.  по  НОХД  1255/10  г.  съдът  е  наложил  наказание
„лишаване от свобода” за срок от две години и „глоба” в размер на 2 000 лева.

-  ПД  135/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Иван  Гешев. Досъдебното
производство  е  образувано  на  13.09.09  г.   Постъпило  е  в  СГП  след
приключване  на  разследването  на  03.02.10  г. На  16.02.10  г. е  внесен
обвинителен акт в СГС /ПД 59/10 г./ срещу едно лице за престъпление по чл.
304 и чл. 194, ал.1 от НК. С разпореждане от 01.03.10 г. по НОХД 755/10 г.
СГС е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СГП, където е
получено на 08.03.10 г. На 06.04.10 г. е внесен нов обвинителен акт в СГС. С
присъда  от  23.04.10  г.  по  НОХД  1573/10  г.  съдът  е  наложил  наказание
„лишаване от свобода” за срок от 10 месеца.
 

-  ПД  344/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  С.  Цанков. Досъдебното
производство е образувано на  20.10.1997г. На 23.11.00г., след приключване
на разследването, прокурор Смиленова е внесла обвинителен акт в СГС /ПД
297/00г./  срещу  едно  лице  за  престъпление  по  чл.  203,  ал.1  от  НК.  След
връщане от СГС с разпореждане по НОХД 2262/00г., делото е постъпило в
СГП  06.02.01г.  След  приключване  на  допълнителното  разследването   е
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получено в СГП на 07.12.05г. На 19.02.07 г. е внесен нов обвинителен акт в
СГС /ПД 84/07 г./ срещу едно лице за престъпление по чл. 203, ал.1 и чл. 339,
ал.1  от  НК.  С  разпореждане  от  25.10.07  г.  по  НОХД  743/07  г.,  СГС  е
прекратил  съдебното  производство  и  е  върнал  делото  на  прокуратурата.
Делото  е  получено  в  СГП  на  31.10.07  г.  На  05.11.07  г.  е  внесен  нов
обвинителен акт от прокурор С. Цанков в СГС /ПД 484/07 г./ срещу същото
лице  за  същите  престъпления.  С  разпореждане  от  06.08.08  г.  съдът  е
прекратил наказателното  производство  по  НОХД  3587/07  г.  и  за  двете
престъпления.  На  12.08.08  г.  е  внесен  протест  от  прокурора  срещу
разпореждането  на  СГС.  САП  е  отменил  разпореждането  на  СГС,  но  с
протоколно  определение  от  09.10.09  г.,  СГС  е  прекратил съдебното
производство и е върнал делото на СГП, където е получено на 16.10.09 г. На
05.08.10 г. е внесен нов обвинителен акт в СГС. С разпореждане от 13.09.10 г.
по НОХД 3674/10 г.,  СГС е  прекратил наказателното производство срещу
обвиняемия за престъпление по чл. 203 от НК и е разпоредил, след влизане в
сила на разпореждането, делото да се изпрати на СРС по компетентност. Това
разпореждане е протестирано на 29.09.10 г. Към момента на проверката няма
данни за резултата от протеста. 

-  ПД 77/10 г.,  наблюдаващ прокурор Стоил Тойчев. Преписката  е
образувана въз основа на сигнал на ДФ „Земеделие”, препратен от ВКП на
08.01.09 г. В съпроводителното писмо на ВКП се твърдят безспорни данни за
престъпление по чл.  248а от НК. Преписката е  разпределена на  прокурор
Малинова,  която  е  възложила  предварителна  проверка.  Въз  основа  на
данните  от  предварителната  проверка,  с  постановление  от  16.03.09  г.
наблюдаващият прокурор е изпратил преписката по компетентност на СРП,
като е приел, че са налице данни за престъпление по чл. 212, ал.3 от НК. С
постановление  на  СРП  от  08.04.09  г.  е  образувано  ДП  35/09  г.  за
престъпление по чл. 212, ал.3 от НК. В хода на разследването е преценено, че
е осъществен престъпния състав на чл. 248,а, ал.2 от НК. , поради което, с
постановление от 14.09.09 г. на СРП досъдебното производство е изпратено
по компетентност на СГП. За наблюдаващ прокурор е определен  прокурор
Тойчев. Поискан  е  и  е  разрешен  допълнителен  срок  за  разследване.  На
20.01.10 г.  приключилото досъдебно производство е  постъпило в СГП.  На
25.02.10  г.  наблюдаващият  прокурор  е  внесъл  обвинителен  акт  в  СГС  за
престъпления по чл. 248, ал.3, вр. с ал.2, предл. 1, вр. с чл. 26, ал.1 и по чл.
314, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. С присъда от 17.09.10 г. на СГС, 23 състав, по
НОХД№ 1006/10 г. подсъдимият е признат за виновен по първото обвинение
и оправдан по второто  обвинение.  Постановената  присъда  е  обжалвана от
подсъдимия  и  протестирана  от  прокурора.  Мотивите  към  присъдата  са
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изготвени в срок и са изпратени в СГП на 18.10.10 г., като на 25.10.10 г. е
внесено допълнително изложение към протеста.   

 
-  ПД  22/10  г.,  наблюдаващ  прокурор  Ю.  Христова.  Досъдебното

производство е образувано на 12.02.09 г. от прокурор Раденкова от СГП за
престъпление  по  чл.  242,  ал.1,  б.г  от  НК.  Постъпило  е  в  СГП,  след
приключване  на  разследването  на  14.01.10  г.  На  20.01.10  г.  е  внесен
обвинителен акт в СГС за престъпление по чл. 339 и чл. 278, ал.3, вр. с чл. 18
от НК.  На същата дата, копие от него е изпратен до ВКП, където делото е
било взето на специален надзор. С разпореждане на СГС /копие от което е
приложено  към  преписката/  от  26.01.10  г.  по  НОХД 273/10  г.,  12  състав,
съдебното производство е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на
ОС  Русе.  В  разпореждането  е  прието,  че  включително  от  отразените  в
обвинителния  акт  факти,  безспорно  местоизвършването  на  деянията  е  в
съдебния район на ОС Русе. Както наблюдаващият прокурор от СГП, така
и  прокурора  от  ВКП,  който  е  взел  делото  на  специален  надзор  не  са
преценили своевременно подсъдността на извършените престъпления.   На
27.04.10  г.  ПД е  изпратено  в  ОП Русе.  Видно  от  данните  по  преписката,
съдебното производство в ОС Русе е приключило и е постановен съдебен акт.

Неспазване  на  правилата  на  местната  подсъдност  са  довели  до
забавяне на производството по делото.

-  ПД  92/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Л.  Мирчев. Досъдебното
производство  е  образувано  с  постановление  на  прокурор  от  ВКП  на
28.05.02г.,  като  е  разпоредено  ръководството  и  надзора  върху  него  да  се
осъществява от СГП. Постъпило е в СГП след приключване на разследването
на  12.01.09  г. На  30.01.09  г. е  разпределено  на  прокурор  Л.  Мирчев.  С
постановление  от  05.03.09  г. наказателното  производство  е  било  частично
прекратено  и  след  влизането  на  постановлението  в  сила  на  18.03.09  г.  е
внесен обвинителен акт в СГС срещу две лица за престъпление по чл. 211 и
чл. 257 от НК. С присъда от 14.10.09 г. по НОХД 1183/09 г. съдът е наложил
наказание  „лишаване  от  свобода”  на  двамата  подсъдими.  На  22.10.09  г.
прокурор  Станинска  е  внесла  протест  срещу  присъдата,  тъй  като
производството е водено срещу единия от подсъдимите при условията на чл.
269, ал.3, т.3 от НПК, а съдът е разгледал делото по реда на глава ХХVІІ от
НПК. 

-  ПД  89/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Камелия  Николова.
Досъдебното производство е образувано на 27.07.06г.  Във връзка с молба от
единия обвиняем, с определение от 29.10.08 г. по реда на чл. 368 и сл. от
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НПК,  съдът  е  дал  двумесечен  срок  на  прокуратурата  да  внесе  делото  за
разглеждане  в  съда  с  обвинителен  акт,  споразумение  или  да  прекрати
наказателното  производство  срещу същия  обвиняем.  Делото  е  получено  в
СГП  на  21.11.08  г.  На  22.12.08  г. в  СГП  са  постъпили  материали  от
следствена поръчка от съдебните власти на Република Италия.  На същата
дата е сключено споразумение с двама от тримата обвиняеми, което същият
ден е одобрено от СГС. Обвиненията са били за извършени престъпления по
чл. 250 и чл. 321 от НК. Одобрени са наказания, както следва: „лишаване от
свобода”  за  срок  от  3  години,  чието  изтърпяване  е  отложено и  „глоба”  в
размер  на  60 000лева,  а  на  другия  е  наложено  наказание  „лишаване  от
свобода”  за  срок  от  3  години,  чието  изтърпяване  е  отложено и  „глоба”  в
размер на 70 000 лева. На 23.12.08 г. е внесен обвинителен акт в СГС срещу
третия от обвиняемите /ПД 451/08 г./ за престъпление по чл. 250 и чл. 321 от
НК. С определение от 18.02.09 г. , на основание чл. 249, ал.2, вр. с чл. 248,
ал.2, т.3 от НПК и чл. 369, ал.3 от НПК, след като е приел, че СГП е спазила
дадения  в  определението  на  съда  от  29.10.08  г.  двумесечен  срок,  СГС  е
прекратил  съдебното  производство  и  е  върнал  делото  на  СГП,  като  е
определил  срок  от  един  месец  за  отстраняване  на  допуснати  съществени
процесуални  нарушения.  Делото  е  получено  в  СГП  на  16.03.09  г., след
проведеното  допълнително  разследване.  На  17.03.09  г. е  внесен  нов
обвинителен акт в СГС. Към момента на проверката делото не е приключило.

-  ПД  261/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Мариана  Станкова
Досъдебното производство е образувано на 10.09.08 г.  Постъпило е в СГП
след приключване  на разследването  на  17.07.09 г. На  21.07.09 г. е  внесен
обвинителен акт в СГС срещу едно лице за престъпление по чл. 304,ал.1 от
НК. Към момента на проверката делото не е приключило.

Наблюдаващият прокурор е изготвил обвинителният акт и внесъл
делото в съда в петдневен срок.

Б)  Проверка  на  досъдебни  производства,  по  които   след
приключване на разследването е сключено споразумение за решаване на
делото в досъдебното производство по реда на чл. 381 от НПК:

Видно от предоставените от СГП справки, през 2009 г.  са внесени в
СГС 56 споразумения по реда на чл.381 от НПК, от които 55 са одобрени, а
едно не е било одобрено.

През първото полугодие на 2010 г. са внесени в СГС 55 споразумения
по реда на чл.381 от НПК, от които 43 са одобрени, а 12 не са одобрени.
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Тенденцията е на значително увеличаване, както на броя на внесените
споразумения по реда на чл.381 от НПК, така и на броя на неодобрените от
съда споразумения.

Беше  извършена  проверка  на  всички  предоставени  досъдебни
производства, по които е сключено споразумение по реда на чл.381 от НПК,
като са описани част от тях, както следва:

-  ДП  726/09  г.  по  описа  на  05  РУ-СДВР  /пр.  пр.  3453/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 01.04.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  25.06.09  г. На  23.06.09  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор  Е.  Русинова и  защитника  на  обвиняемия,  според  което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а,
ал.1 от НК и му се налага наказание „лишаване от свобода” за срок от три
години, чието изпълнение е отложено за срок от пет години, както и „глоба” в
размер  на  5 000  лева.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на  29.06.09  г.  С
протоколно  определение  от  06.07.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото
споразумение.  Препис  от  определението  на  съда  е  приложен  към
наблюдателното производство.

-  ДП  7900/08  г.  по  описа  на  РТП-ПР-СДВР  /пр.  пр.  11652/08  г./.
Досъдебното производство е образувано на 19.11.08 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  29.05.09  г. На  05.06.09  г.  е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между прокурор Мария Нейкова и защитника на обвиняемия, според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 343,
ал.4 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от три
години,  чието  изпълнение  е  отложено  за  срок  от  пет  години,  както  и
„лишаване  от  право  да  управлява  МПС”  за  срок  от  една  година.
Споразумението е внесено в съда на 05.06.09 г. С протоколно определение от
16.06.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението на съда е приложен към наблюдателното производство.

-  ДП 52/09 г.  по описа на СДВР /пр.  пр.  1322/09  г./.  Досъдебното
производство е образувано на 27.01.09 г. След приключване на разследването
делото  е  постъпило  в  СГП  на  21.04.09  г. На  22.04.09  г.  делото  е  било
изпратено  в  СГС,  във  връзка  с  постъпила  молба  за  изменение  мярката  за
неотклонение на  обвиняемия.  Делото  е  получено в  СГП на 14.05.09 г.  На
03.06.09  г.  наблюдаващият  прокурор  лично  е  извършил  привличане  в
качеството  на  обвиняем,  разпит  на  обвиняемия,  както  и  е  предявил
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материалите  от  разследването.  На  03.06.09  г. е  сключено споразумение  за
решаване  на  делото  в  досъдебно  производство  между  прокурор  Р.
Слабакова и  защитника  на  обвиняемия,  според  което  обвиняемият  се
признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал.2 и чл. 339,
ал.1 от НК и  се определя  наказание „лишаване от свобода” за срок от две
години  и  шест  месеца  ефективно.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на
05.06.09  г.  Върху  писмото  до  СГС  е  отбелязано,  че  споразумението  е
одобрено 17.06.09 г. Констатират се активни действия на наблюдаващия
прокурор,  който извършва сам действия по разследване,  като по този
начин е ускорил движението на производството по делото и за срок по-
малко от 5 месеца е  приключило цялото наказателно производство,  с
налагане на ефективно наказание на подсъдимия „лишаване от свобода”.

-  ДП  294/09  г.  по  описа  на  08  РУ-СДВР  /пр.  пр.  31706/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 18.02.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  28.04.09  г. На  22.05.09  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор  В.  Андреев и  защитника  на  обвиняемия,  според  което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а,
ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от три
години, чието изпълнение е отложено за срок от пет години. Споразумението
е внесено в съда на 22.05.09 г. С протоколно определение от 28.05.09 г. съдът
е одобрил постигнатото споразумение. Препис от определението на съда е
приложен към наблюдателното производство.

- Бързо производство 1485/09 г.  по описа на 02 РУ-СДВР /пр. пр.
5171/09  г./.  Бързото  производство  е  образувано  на  19.05.09  г.  След
приключване на разследването делото е постъпило в СГП на  22.05.09 г. На
същата дата е сключено споразумение за решаване на делото в досъдебно
производство между  прокурор Вл. Йорданов и защитника на обвиняемия,
според което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление
по чл. 199, ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за
срок  от  три  години.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на  22.05.09  г.  С
протоколно  определение  от  същата  дата  съдът  е  одобрил  постигнатото
споразумение.  Препис  от  определението  на  съда  не  е  приложен  към
наблюдателното  производство.  Установява  се  изключителна  бързина  в
движението на цялото наказателно производство при условията на чл.
356-359  от  НПК  и  ефективност  в  действията  на  наблюдаващия
прокурор.
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-  Бързо  производство  933/09  г.  по  описа  на  05  РУ-СДВР  /пр.
пр.4848/09  г./.  Бързото  производство  е  образувано  на  27.04.09  г.  След
приключване на разследването делото е постъпило в СГП на  30.04.09 г. На
същата дата е сключено споразумение за решаване на делото в досъдебно
производство  между  прокурор  П.  Никова и  защитника  на  обвиняемия,
според което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление
по чл. 199, ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за
срок от четири години и единадесет месеца. Споразумението е внесено в съда
на 30.04.09 г.  С протоколно определение от същата дата.  съдът е одобрил
постигнатото споразумение. Препис от определението на съда не е приложен
към наблюдателното производство. Установява се изключителна бързина в
движението на цялото наказателно производство при условията на чл.
356-359  от  НПК  и  ефективност  в  действията  на  наблюдаващия
прокурор.

- ДП 506/08 г. по описа на СДВР /пр. пр. 9731/08 г./.  Досъдебното
производство е образувано на 05.10.08 г. След приключване на разследването
делото  е  постъпило  в  СГП  на  21.04.09  г. На  19.05.09  г. е  сключено
споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство  между
прокурор  Ч.  Ангелов и  защитника  на  обвиняемия,  според  което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 123,
ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от три
години, чието изпълнение е отложено за срок от пет години. Споразумението
е внесено в съда на 20.05.09 г. С протоколно определение от 02.06.09 г. съдът
е одобрил постигнатото споразумение. Препис от определението на съда не е
приложен към наблюдателното производство.

- ДП 129/07 г. по описа на ГД ДП /пр. пр. 9450/07 г./.  Досъдебното
производство е образувано на 29.11.07 г. След приключване на разследването
делото  е  постъпило  в  СГП  на  19.03.09  г. На  30.03.09  г. е  сключено
споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство  между
прокурор  Ст.  Димитров и  защитника  на  обвиняемия,  според  което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 205
ал.1 и чл. 316, вр. с чл. 309 от НК и му се определя наказание „лишаване от
свобода” за срок от една година и шест месеца, чието изпълнение е отложено
за  срок  от  три  години,  както  и  „лишаване  от  право  да  заема  обществена
длъжност в органите на юридическо лице с нестопанска цел” за срок от три
години и „лишаване от право да упражнява дейност” за срок от три години
Споразумението е внесено в съда на 13.04.09 г. С протоколно определение от
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13.04.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението на съда е приложен към наблюдателното производство.

-  ДП  2075/08  г.  по  описа  на  05  РУ-СДВР  /пр.  пр.  9454/08  г./.
Досъдебното производство е образувано на 12.09.08 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  26.02.09  г. На  01.04.09  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор  Е.  Русинова и  защитника  на  обвиняемия,  според  което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а,
ал.2 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от три
години, чието изпълнение е отложено за срок от пет години. Споразумението
е внесено в съда на 06.04.09 г. С протоколно определение от 22.04.09 г. съдът
е одобрил постигнатото споразумение. Препис от определението на съда е
приложен към наблюдателното производство.

- ДП 344/09 г. по описа на 07 РУ-СДВР /пр. пр. 1306/09 г./.  Бързото
производство е  образувано на 26.01.09 г.  С постановление от 16.02.09 г.  е
разпоредено на основание чл. 357, ал.2 от НПК,  разследването да се извърши
по общия ред. След приключване на разследването делото е постъпило в СГП
на 13.03.09 г. На 17.03.09 г. е сключено споразумение за решаване на делото в
досъдебно производство между  прокурор Ст. Кожухарова и защитника на
обвиняемия, според което обвиняемият се признава за виновен за извършено
престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване
от свобода” за срок от три години, чието изпълнение е отложено за срок от
пет години, както и „глоба” в размер на 5 000 лева. Споразумението е внесено
в съда на 24.03.09 г. С протоколно определение от 31.03.09 г. съдът е одобрил
постигнатото споразумение. Препис от определението на съда не е приложен
към наблюдателното производство.

- ДП 7343/08 г. по описа на РТП при ПР-СДП /пр. пр. 4845/08 г./.
Досъдебното производство е образувано на 09.05.08 г. След приключване на
разследването делото е постъпило в СГП на 30.01.09 г.  с мнение за спиране
на основание чл. 25, т.2 от НПК. На  13.03.09 г. наблюдаващият прокурор е
извършил  привличане  в  качеството  на  обвиняем,  разпит  и  е  предявил
материалите  от  разследването.  На  18.03.09  г. е  сключено споразумение  за
решаване  на  делото  в  досъдебно  производство  между  прокурор  К.
Димитров и  защитника  на  обвиняемия,  според  което  обвиняемият  се
признава за виновен за извършено престъпление по чл. 343, ал.4 от НК и му
се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от две години, чието
изпълнение е отложено за срок от четири години, както и „лишаване от право
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да управлява МПС” за срок от две години. Споразумението е внесено в съда
на  19.03.09  г.  С  протоколно  определение  от  28.05.09  г.  съдът  е  одобрил
постигнатото споразумение. Препис от определението на съда не е приложен
към наблюдателното производство.

-  ДП  10167/09  г.  по  описа  на  РТП-ПР-СДВР  /пр.  пр.  3209/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 22.03.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  02.09.09  г. На  17.09.09  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор Ил. Стойкова и защитника на обвиняемия, според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 343,
ал.4 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от три
години,  чието  изпълнение  е  отложено  за  срок  от  пет  години,  както  и
„лишаване  от  право  да  управлява  МПС”  за  срок  от  пет  години.
Споразумението е внесено в съда на 23.09.09 г. С протоколно определение от
29.09.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението на съда е приложен към наблюдателното производство.

- ДП 673/09 г. по описа на 02 РУ-СДВР /пр. пр. 2882/09 г./.  Бързото
производство е  образувано на 07.03.09 г.  С постановление от 10.03.09 г.  е
разпоредено на основание чл. 357, ал.2 от НПК,  разследването да се извърши
по общия ред. След приключване на разследването делото е постъпило в СГП
на 08.09.09 г. На 10.09.09 г. са сключени споразумения за решаване на делото
в досъдебно производство между  прокурор Р. Слабакова и защитника на
двамата  обвиняемия,  според  които  двамата  се  признават  за  виновни  за
извършено  престъпление  по  чл.  354а,  ал.2  от  НК,  като  на  единия  от
обвиняемите му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от една
година и осем месеца ,  а  на другия обвиняем наказанието е  „лишаване от
свобода”  за  срок  от  седем  месеца..  Споразуменията  са  внесени  в  съда  на
16.09.09  г.  С  протоколни  определения  от  24.09.09  г.  съдът  е  одобрил
постигнатите споразумения. Препис от определенията на съда са приложени
към наблюдателното производство.

-  ДП  7901/08  г.  по  описа  на  РТП-ПР-СДВР  /пр.  пр.  11653/08  г./.
Досъдебното производство е образувано на 21.11.08 г. След приключване на
разследването  делото е  постъпило в СГП на  23.06.09 г. С дата  02.07.09 г.
наблюдаващият прокурор е поставил резолюция „делото да се докладва на
17.08.09 г.,  след връчване на призовката”.  На 03.07.09 г.  е  била изпратена
призовка на обвиняемия, видно от която същият следва да се яви на 19.08.09
г. Призовката  е  била  получена  лично  на  07.07.09  г.,  което  е  отразено  в
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разписката. На 03.09.09 г. е сключено споразумение за решаване на делото в
досъдебно  производство  между  прокурор  В.  Андреев и  защитника  на
обвиняемия, според което обвиняемият се признава за виновен за извършено
престъпление по чл. 343, ал.3 от НК и му се определя наказание „лишаване от
свобода” за срок от три години, чието изпълнение е отложено за срок от пет
години,  както  и  „лишаване  от  право  да  управлява  МПС”  за  срок  от  пет
години.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на  09.09.09г.  С  протоколно
определение  от  24.09.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.
Препис  от  определението  на  съда  е  приложен  към  наблюдателното
производство.

- ДП 2736/09 г. по описа на 01 РУ-СДВР /пр. пр. 8619/09 г./. Бързото
производство е  образувано на 17.07.09 г.  С постановление от 18.07.09 г.  е
разпоредено на основание чл. 357, ал.2 от НПК,  разследването да се извърши
по общия ред. След приключване на разследването делото е постъпило в СГП
на  06.08.09  г. На същата  дата е  сключено  споразумение  за  решаване  на
делото  в  досъдебно  производство  между  прокурор  Пл.  Георгиев и
защитника на обвиняемия, според което обвиняемият се признава за виновен
за  извършено  престъпление  по  чл.  242,  ал.2  от  НК,  като  му  се  определя
наказание „лишаване от свобода” за срок от две години, чието изпълнение е
отложено за  срок  от  четири  години.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на
06.08.09  г.  С  протоколно  определение  от  11.08.09  г.  съдът  е  одобрил
постигнатото  споразумение.  Препис от  определението на  съда е  приложен
към наблюдателното производство.

-  Бързо  производство  15352/09  г.  по  описа  на  051  РУ-СДВР  /пр.
пр.9299/09  г./.  Бързото  производство  е  образувано  на  17.08.09  г.  След
приключване на разследването делото е постъпило в СГП на  20.08.09 г. На
същата дата е сключено споразумение за решаване на делото в досъдебно
производство  между  прокурор  Антон  Стефанов и  защитника  на
обвиняемия, според което обвиняемият се признава за виновен за извършено
престъпление по чл. 244, ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от
свобода” за срок от една година, чието изпълнение е отложено за срок от три
години.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на  20.08.09  г.  С  протоколно
определение  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението  на  съда  не  е  приложен  към  наблюдателното  производство.
Установява  се  изключителна  бързина  в  движението  на  цялото
наказателно  производство  при  условията  на  чл.  356-359  от  НПК  и
ефективност в действията на наблюдаващия прокурор.
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-  ДП  15051/09  г.  по  описа  на  08  РУ-СДВР  /пр.  пр.  4840/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 28.04.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  21.07.09  г. На  29.07.09  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор М. Станкова и  защитника на обвиняемия,  според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 244,
ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от десет
месеца, чието изпълнение е отложено за срок от три години. Споразумението
е внесено в съда на 29.07.09 г. С протоколно определение от 05.08.09 г. съдът
е одобрил постигнатото споразумение. Препис от определението на съда не е
приложен  към  наблюдателното  производство.  Констатира  се  бързина  и
ефективност  в  действията  на  наблюдаващия  прокурор,  който  е
приключил  делото,  включително  с  одобрено  от  съда  споразумение,  за
налагане на наказание на подсъдимия, за период от три месеца.

-  ДП  7798/08  г.  по  описа  на  РТП-ПР-СДВР  /пр.  пр.  11176/08  г./.
Досъдебното производство е образувано на 22.10.08 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  26.06.09  г. На  21.07.09  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между прокурор Албена Костова и защитника на обвиняемия, според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 343,
ал.5 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от две
години,  чието  изпълнение  е  отложено  за  срок  от  четири  години,  както  и
„лишаване  от  право  да  управлява  МПС”  за  срок  от  три  години.
Споразумението е внесено в съда на 21.07.09 г. С протоколно определение от
23.09.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението на съда е приложен към наблюдателното производство.

-  ДП  3492/09  г.  по  описа  на  01  РУ-СДВР  /пр.  пр.  11574/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 07.09.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  01.12.09  г. На  03.12.09  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между прокурор Ант. Близнакова и защитника на обвиняемия, според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 199,
ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от една
година.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на  03.12.09  г.  С  протоколно
определение  от  09.12.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.
Препис  от  определението  на  съда  не  е  приложен  към  наблюдателното
производство.  Констатира се бързина и ефективност в действията на
наблюдаващия  прокурор,  който  е  приключил  делото  включително  с
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одобрено от съда споразумение за налагане на наказание на подсъдимия,
за период от три месеца.

-  ДП  4705/08  г.  по  описа  на  07  РУ-СДВР  /пр.  пр.  12361/08  г./.
Досъдебното  производство  е  образувано  на  01.12.08  г.  и  прието  по
компетентност  в  СГП на 15.04.09  г.   След  приключване  на  разследването
делото  е  постъпило  в  СГП  на  18.11.09  г. На  01.12.09  г. е  сключено
споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство  между
прокурор  Д.  Стефанов и  защитника  на  обвиняемия,  според  което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а,
ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от една
година и три месеца, чието изтърпяване е отложено за срок от три години и
шест месеца. Споразумението е внесено в съда на 02.12.09 г. С протоколно
определение  от  10.12.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.
Препис  от  определението  на  съда  е  приложен  към  наблюдателното
производство.

- ДП 165/09 г. по описа на СДВР /пр. пр. 3233/09 г./.  Досъдебното
производство е образувано на 20.03.09 г. След приключване на разследването
делото  е  постъпило  в  СГП  на  16.07.09  г. На  20.07.09  г. е  сключено
споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство  между
прокурор  М.  Момчев и  защитника  на  единия  от  четиримата  обвиняеми,
което,  заедно  с  изготвен  обвинителен  акт  срещу  четиримата  обвиняеми
/включително и срещу обвиняемия, с когото е сключено споразумението/
е  внесено в СГС на 23.07.09 г.  С резолюция от 27.07.09г.  СГС е  върнал
делото на СГП, тъй като по отношение на единия от обвиняемите е
било  внесено  както  споразумение,  така  и  обвинителен  акт. Делото  е
постъпило в СГП на същата дата. На 14.08.09г. наблюдаващият прокурор е
сключил споразумение със защитника на други двама от обвиняемите лица.
На същата дата е сключено споразумение и със защитника на четвъртия от
обвиняемите лица.  Делото е внесено в СГС на  21.08.09 г.   С протоколни
определения  от  31.08.09  г.  съдът  е  одобрил  постигнатите  споразумения.
Препис  от  определението  на  съда  не  е  приложен  към  наблюдателното
производство. Констатират се действия на прокурор Момчев, които са в
нарушение  на  основни  принципи  на  наказателния  процес,  които  са
установени  от  съда  и  впоследствие  отстранени  от  прокурора.
Допускането  им,  обаче,  от  прокурор  в  СГП  създава  предпоставки  за
забавяне на производството по делото.
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- ДП 22/09 г. по описа на РДГП-ГКПП-„Аерогари София” /пр. пр.
4958/09  г./.  Досъдебното  производство  е  образувано  на  11.05.09  г.  След
приключване на разследването делото е постъпило в СГП на  14.05.09 г. На
същата дата е сключено споразумение за решаване на делото в досъдебно
производство между прокурор Нели Златкова и защитника на обвиняемия,
според което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление
по чл. 242, ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за
срок от три години,  чието изтърпяване е  отложено за срок от пет години.
Споразумението е внесено в съда на 14.05.09 г. С протоколно определение от
същата  дата,  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението  на  съда  е  приложен  към  наблюдателното  производство.
Констатира се бързина и ефективност в действията на наблюдаващия
прокурор,  който е приключил делото включително с одобрено от съда
споразумение за налагане на наказание на подсъдимия, за кратък срок от
три месеца.

-  ДП  5221/08  г.  по  описа  на  04  РУ-СДВР  /пр.  пр.  32088/08  г./.
Досъдебното производство е образувано на 07.08.08 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  26.04.10  г. На  20.05.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между прокурор Георги Тафров и защитника на обвиняемия, според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 212,
ал.5 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от две
години,  като  изтърпяването  му  е  отложено  за  срок  от  четири  години.
Споразумението е внесено в съда на 28.05.10 г. С протоколно определение от
02.06.10  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението на съда не е приложен към наблюдателното производство.

-  ДП  2448/09  г.  по  описа  на  01  РУ-СДВР  /пр.  пр.  8473/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 27.06.09 г, като на 22.07.09 г. е
прието  от  СГП  по  компетентност  от  СРП.  След  приключване  на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  13.04.10  г. На  26.04.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор Моника Малинова и  защитника на  обвиняемия,  според
което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
249, ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от
девет  месеца,  като  изтърпяването  му  е  отложено  за  срок  от  три  години.
Споразумението е внесено в СРС на 26.04.10 г. С разпореждане от 29.04.10г.
по НОХД И-1677/10 г., СРС е прекратил съдебното производство и е върнал
делото на СГП, предвид разпоредбата на чл. 35, ал.2 от НПК. Получено е в
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СГП  на  03.05.10  г.  Споразумението  е  внесено  в  СГС  на  12.05.10  г.  С
протоколно  определение  от  17.05.10  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото
споразумение.  Препис  от  определението  на  съда  е  приложен  към
наблюдателното производство.

-  ДП 10526/09 г.  по описа на РТП-ПР-СДВР /пр.  пр.  14316/09 г./.
Досъдебното  производство  е  образувано  на  18.09.09  г.  и  е  прието  по
подсъдност  с  постановление на  СГП от 15.12.09 г.   След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  02.02.10  г. На  22.02.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между прокурор Мария Нейкова и защитника на обвиняемия, според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 343
ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от три
години, чието изпълнение е отложено за срок от пет години и „лишаване от
право да управлява МПС” за срок от три години. Споразумението е внесено в
съда на 22.02.10 г. С протоколно определение от 04.03.10 г. съдът е одобрил
постигнатото споразумение. Препис от определението на съда не е приложен
към наблюдателното производство.

-  ДП  3996/09  г.  по  описа  на  07  РУ-СДВР  /пр.  пр.  13577/09  г./.
Досъдебното  производство  е  образувано  на  07.10.09  г.  и  е  прието  по
подсъдност  с  постановление на  СГП от 04.12.09 г.   След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  08.02.10  г. На  17.02.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор  Росица  Слабакова и  защитника  на  обвиняемия,  според
което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
354а ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от
една  година,  чието  изпълнение  е  отложено за  срок  от  три  години и  шест
месеца  и  „пробация”.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на  17.02.10  г.  С
протоколно  определение  от  24.02.10  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото
споразумение.  Препис  от  определението  на  съда  не  е  приложен  към
наблюдателното производство.

-  ДП  632/09  г.  по  описа  на  СДВР  /пр.  пр.  13247/09  г./.  Бързото
производство е  образувано на 13.10.09 г.  С постановление от 03.11.09 г.  е
разпоредено разследването да се извърши по общия ред. След приключване
на разследването делото е постъпило в СГП на  03.02.10 г. На  17.02.10 г. са
сключени  споразумения  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор Илияна Стойкова и защитниците на тримата обвиняеми,
според които тримата се признават за виновни за извършени престъпления по
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чл. 354а ал.1 от НК и им се определят наказания, съответно: „лишаване от
свобода” за  срок от една година и единадесет  месеца,  чието изпълнение е
отложено за срок от четири години и „пробация” на единия от подсъдимите,
„лишаване  от  свобода”  за  срок  от  две  години  и  шест  месеца,  чието
изтърпяване е отложено за срок от четири години и „глоба” в размер на 5 000
лева за втория подсъдим и за третия подсъдим наказанието е „лишаване от
свобода” за  срок от една година и единадесет  месеца,  чието изпълнение е
отложено за срок от четири години и „пробация”. Споразуменията са внесени
в съда на 23.02.10 г. С протоколно определение от 01.03.10 г. съдът е одобрил
постигнатите  споразумения с  тримата  обвиняеми.  Препис от протоколното
определение на съда е приложен към наблюдателното производство.

-  ДП  23667/09  г.  по  описа  на  05  РУ-СДВР  /пр.  пр.  13519/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 24.10.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  18.01.10  г. На  10.02.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между прокурор Албена Костова и защитника на обвиняемия, според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а
ал.2 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за  срок от
четири години и „глоба” в размер на 10 000 лева. Споразумението е внесено в
съда на 12.02.10 г. С протоколно определение от 18.02.10 г. съдът е одобрил
постигнатото  споразумение.  Препис от  определението на  съда е  приложен
към наблюдателното производство. Констатира се бързина и ефективност
в действията на  наблюдаващия прокурор,  който е  приключил  делото,
включително с одобрено от съда споразумение за налагане на наказание
на подсъдимия, за период от три месеца.

-  ДП  2942/09  г.  по  описа  на  05  РУ-СДВР  /пр.  пр.  14059/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 16.11.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  29.01.10  г. На  09.02.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор  Емилия  Русинова и  защитника  на  обвиняемия,  според
което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
354а ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от
две години, чието изтърпяване е отложено за срок от четири години и „глоба”
в размер на 5 000 лева.  Споразумението е  внесено в съда на 09.02.10 г.  С
протоколно  определение  от  16.02.10  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото
споразумение.  Препис  от  определението  на  съда  е  приложен  към
наблюдателното производство.  Констатира се бързина и ефективност в
действията  на  наблюдаващия  прокурор,  който  е  приключил  делото,
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включително с одобрено от съда споразумение за налагане на наказание
на подсъдимия, за период от около  три месеца.

-  ДП  7724/07  г.  по  описа  на  РТП-ПР-СДВР  /пр.  пр.  11730/07  г./.
Досъдебното производство е образувано на 01.10.07 г. След приключване на
разследването делото е постъпило в СГП на 13.11.09 г. На 14.12.09 г. е внесен
обвинителен  акт  от  прокурор  В.  Андреев  в  СГС  срещу  едно  лице  за
престъпление  по чл.  343,  ал.1,  б.в.  С разпореждане  от  04.01.10 г.  съдът  е
прекратил  съдебното  производство  и  е  върнал  делото  на  СГП,  където  е
получено на 07.01.10 г. На 14.01.10 г. е сключено споразумение за решаване
на  делото  в  досъдебно  производство  между  прокурор  В. Андреев и
защитника на обвиняемия, според което обвиняемият се признава за виновен
за  извършено  престъпление  по  чл.  343  ал.1,  б.в  от  НК  и  му  се  определя
наказание „пробация”,  както и „лишаване от право да управлява МПС” за
срок  от  две  години.  Споразумението  е  внесено  в  съда  на  14.01.10  г.  С
протоколно  определение  от  26.01.10  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото
споразумение.  Препис  от  определението  на  съда  е  приложен  към
наблюдателното производство.

-  ДП  4896/07  г.  по  описа  на  01  РУ-СДВР  /пр.  пр.  6742/08  г./.
Досъдебното  производство  е  образувано  на  21.01.08  г.  и  е  прието  по
подсъдност  с  постановление на  СГП от 22.07.08 г.   След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  26.05.10  г. На  01.06.10  г.  е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор  Никола  Невенчин и  защитника  на  обвиняемия,  според
което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
199 ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от
пет години. Споразумението е внесено в съда на 16.06.10 г.  С протоколно
определение  от  23.06.10  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.
Препис  от  определението  на  съда  е  приложен  към  наблюдателното
производство.

- ДП 5291/09 г. по описа на СДВР /пр. пр. 9450/08 г./.  Досъдебното
производство е образувано на 07.07.09 г. След приключване на разследването
делото  е  постъпило  в  СГП  на  30.03.10  г. На  29.04.10  г. е  сключено
споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство  между
прокурор  Иван  Гешев и  защитника  на  обвиняемия,  според  което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 249
ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от една
година, чието изтърпяване е отложено за срок от три години и шест месеца.
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Споразумението е внесено в съда на същата дата. С протоколно определение
от  11.05.10  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението на съда е приложен към наблюдателното производство.

-  ДП  15399/09  г.  по  описа  на  01  РУ-  СДВР  /пр.  пр.  11816/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 26.09.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  07.04.10  г. На  22.04.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор Борис  Балев и  защитника  на  обвиняемия,  според  което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 278а,
ал.4 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от една
година, чието изтърпяване е отложено за срок от три години. Споразумението
е внесено в съда на същата дата.  С протоколно определение от 29.04.10 г.
съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от  определението  на
съда е приложен към наблюдателното производство.

-  ДП  4704/09  г.  по  описа  на  06  РУ-СДВР  /пр.  пр.  15222/09  г./.
Досъдебното производство е образувано на 21.11.09 г. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  25.03.10  г. На  31.03.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор Димитър Димитров и защитника на обвиняемия, според
което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
199, ал.1 от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от
три  години,  чието  изтърпяване  е  отложено  за  срок  от  пет  години.
Споразумението е внесено в съда на 12.04.10 г. С протоколно определение от
28.04.10  г.  съдът  е  одобрил  постигнатото  споразумение.  Препис  от
определението на съда е приложен към наблюдателното производство.

-  ДП  462/06г.  по  описа  на  01  РУ-СДВР  /пр.  пр.  3381/09  г./.
Досъдебното  производство  е  образувано  на  01.02.2006г.  и  първоначално  е
наблюдавано  от  СРП.  С  постановление  от  09.04.09  г.  е  прието  по
компетентност  от  СГП.  След  приключване  на  разследването  делото  е
постъпило в СГП на 11.06.09 г. На 03.07.09 г. е внесен обвинителен акт /ПД
234/09 г./ от прокурор К. Димитров в СГС срещу две лица за престъпление
по чл. 269, ал.1, а за единия от обвиняемите и за престъпление по чл. 131,
ал.2, т.2, вр. с чл. 129 от НК. С разпореждане от 30.07.09 г. по НОХД 2855/09
г. съдът е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СГП, тъй
като  е  установена  несъответствие  между  внесения  обвинителен  акт  и
предявеното обвинение, по отношение на квалификацията на деянието, както
и  не  е  било  посочено  каква  точно  телесна  повреда  е  причинена  на
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пострадалия.  Делото  е  получено  в  прокуратурата  на  06.08.09  г.  След
приключване на допълнителното разследване, делото е постъпило в СГП на
11.09.09 г.   На 16.09.09 г.  е  внесен нов обвинителен акт /ПД 338/09 г./  от
прокурор К. Димитров от СГП в СГС срещу две лица за престъпление по чл.
269, ал.1 от НК, а за единия от обвиняемите и за престъпление по чл. 131,
ал.2, т.2, вр. с чл. 129, ал.2, пр. 4, вр с ал.1 от НК. С определение от 23.03.10 г.
по НОХД 3887/09 г. съдът е  прекратил съдебното производство и е върнал
делото на СГП, тъй като е приел, че по време на досъдебното производство са
били извършени различни действия по разследването в един и същи времеви
отрязък.  Делото  е  постъпило  в  прокуратурата  на  31.03.10  г.  След
приключване на допълнителното разследване е получено в СГП на 25.05.10 г.
На 11.06.10 г. е сключено споразумение за решаване на делото в досъдебно
производство между прокурор Кирил Димитров и защитника на единия от
обвиняемите, според което обвиняемият се признава за виновен за извършено
престъпление по чл. 269 ал.1, и чл. 131, ал.2 от НК и се определя наказание
„лишаване от свобода” за срок от една година, чието изтърпяване е отложено
за  срок от  три години.  Споразумението е  внесено в  съда  на  11.06.10 г.  С
протоколно  определение  от  21.06.10  г.  съдът  е  одобрил  частично
постигнатото споразумение, в частта за извършено престъпление по чл. 131,
ал.2 от НК, за което е наложил наказание „лишаване от свобода” за срок от
една  година,  чието  изтърпяване  е  отложено  за  срок  от  три  години.
Споразумението не е одобрено в частта за извършено престъпление по чл.
269, ал.1 от НК „в която част наказателното производство срещу обвиняемия
следва да продължи по общия ред, както и в частта на приложението на чл.
23, ал.1 от НК за определяне на едно общо най-тежко наказание”. Делото е
получено  в  СГП  на  29.06.10  г.  в  СГП.  На  15.07.10  г.  в  СРС  е  внесено
постановление  на  СГП,  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност  с  налагане  на административно наказание по отношение и  на
двамата обвиняеми за престъпление по чл. 269, ал.1 от НК. 

- ДП 500/09 г. по описа на СДВР /пр. пр. 9106/09 г./.  Досъдебното
производство  е  било  образувано  на  09.08.09  г.  След  приключване  на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  15.02.10  г. На  18.03.10  г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор Първолета Никова и  защитника на  обвиняемия,  според
което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
199, ал.1, т.3, пр.2, вр. с чл. 198, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК и му се
определя  наказание  „пробация”  Споразумението  е  внесено  в  съда  на
19.03.10г.  С  протоколно  определение  от  29.03.10  г.  съдът  не  е  одобрил
постигнатото  споразумение и  е  върнал  делото  на  СГП,  с  мотив,  че
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„редукцията на предвиденото за това престъпление наказание, следва да бъде
извършена на основание чл. 63, ал.1, т.3 от НПК, вместо по точка 2 на същата
разпоредба, но основното съображение на съда да не одобри споразумението
се основава на това, че по делото липсват доказателства, въз основа на които
да се направи извод, че е налице и телесно увреждане- обезобразяване тялото
на пострадалия”. Делото е получено в СГП на 06.04.10 г.  С постановление от
16.04.10 г. делото е изпратено на СДВР. Получено е на 29.07.10 г. в СГП след
приключване на разследването. Върху писмото, с което делото е получено в
СГП  има  отбелязване  на  наблюдаващия  прокурор,  от  което  може  да  се
направи извод, че делото му е предоставено на  01.10.10 г. На  01.10.10 г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между  прокурор Първолета Никова и  защитника на  обвиняемия,  според
което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.
199, ал.1, т.3, пр.2, вр. с чл. 198, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1, т.2 от НК и му се
определя  наказание  „пробация”  Споразумението  е  внесено  в  съда  на
07.10.10г.  С  протоколно  определение  от  12.11.10  г.  съдът  е  одобрил
постигнатото  споразумение.  Препис от  определението на  съда е  приложен
към наблюдателното производство.

- ДП 8000/05г. по описа на СДВР /пр. пр. 96/05 г./. С постановление от
07.01.05 г. делото е прието по компетентност в СГП. След приключване на
разследването  делото  е  постъпило  в  СГП  на  12.01.06г.  На  24.01.06г.
прокурор Р. Василев  от СГП е внесъл обвинителен акт /ПД 96/06г./ в СГС
срещу пет лица за престъпление по чл. 308, ал.3,  чл. 316 и чл. 321 от НК.
Съдът  е  прекратил  съдебното  производство  и  е  върнал  делото  на  СГП  с
разпореждане  от  17.02.06  г.  по  НОХД  302/06  г.  Получено  е  в  СГП  на
22.02.06г. На 28.02.06 г. прокурор Р. Василев отново е внесъл обвинителен
акт в СГС /ПД 223/06 г./.  Делото е  върнато от съда на прокуратурата и е
получено на 21.04.06 г. След приключване на допълнителното разследване,
делото е получено в СГП на 27.06.06 г.  На 28.06.06г прокурорът от СГП Р.
Василев е внесъл нов обвинителен акт /ПД 637/06г./  в СГС срещу същите
лица, за същите престъпления. С присъда от 26.03.09 г. по НОХД 3131/06г.
съдът  е  признал  и  петимата  подсъдими  за  невиновни  в  извършването  на
престъпление по чл. 321 от НК, а за останалите престъпления ги е признал за
виновни и им е наложил наказания. С решение № 318 от 12.08.09 г. на САС
по ВНОХД 437/09 г.  присъдата на СГС е отменено и делото е върнато на
26.08.09 г. за ново разглеждане. Досъдебното прозиводство е получено в СГП
на  29.12.09  г. от  СГС,  където  се  е  намирало  във  връзка  с  жалба  срещу
постановление на СГП. На 12.01.10 г. е сключено споразумение за решаване
на делото в досъдебно производство между прокурор Пламен Панайотов и
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защитника на единия от обвиняемите, според което обвиняемият се признава
за виновен за извършено престъпление по чл. 308 ал.3, и чл. 321от НК и му се
определя  наказание  „лишаване  от  свобода”  за  срок  от  две  години,  чието
изтърпяване е отложено за срок от четири години. Споразумението е внесено
в съда на 14.01.10 г. С протоколно определение от  26.01.10 г. споразумението
по НОХД 175/10 г.  не е одобрено от съда, поради отказа на обвиняемия и
неговия защитник, тъй като съдът е предложил промяна на споразумението
„чрез отпадане основанието на чл. 66, ал.1 от НК”. Делото е получено в СГП
на  05.02.10  г. На  25.03.10  г.  прокурор  Панайотов  е  внесъл  в  СГС
споразумение, сключено със защитниците на двама от обвиняемите, според
което обвиняемите се признават за виновни за престъпление по чл. 308, ал.3 и
чл. 321 от НК и им се определят наказания, съответно за единия обвиняем
„лишаване от свобода” за срок от две години, чието изтърпяване е отложено
за срок от четири години, а за другия обвиняем „лишаване от свобода” за срок
от  една  година  и  четири  месеца.  С  определение  от  31.03.10  г.  по  НОХД
1423/10  г.,  СГС  не  е  одобрил  споразумението.  На  07.06.10  г.  прокурор
Панайотов  е  внесъл  в  СГС  отново  споразумение,  сключено  със
защитниците на същите двама от обвиняемите, според което обвиняемите се
признават за виновни за престъпление по чл. 308, ал.3 и чл. 321 от НК и им се
определят наказания, съответно за единия обвиняем „лишаване от свобода” за
срок от две години, чието изтърпяване е отложено за срок от четири години, а
за другия обвиняем „лишаване от свобода” за срок от една година и четири
месеца. С определение от 21.06.10 г. по НОХД 2689/10 г., СГС отново не е
одобрил  споразумението,  поради  допуснати  пропуски  във  фазата  на
досъдебно производство. Делото е получено в СГП на 30.06.10 г. 

-  ДП  274/09  г.  по  описа  на  СДВР  /пр.  пр.  5041/09  г./.  Бързото
производство е  образувано на 14.05.09 г.  С постановление от 13.07.09 г.  е
разпоредено разследването да се извърши по общия ред. След приключване
на разследването делото е постъпило в СГП на  08.02.10 г. На  17.02.10 г. е
сключено  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство
между прокурор Мария Нейкова и защитника на обвиняемия, според което
обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 354а,
ал.1, от НК и му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от две
години, чието изтърпяване е отложено за срок от четири години и „глоба” в
размер на 5 000 лева.  Споразумението е внесено в съда на същата дата.  С
протоколно  определение  от  26.02.10  г.  съдът  не  е  одобрил постигнатото
споразумение  и  е  върнал  делото  на  СГП,  тъй  като  е  установил,  че
обвиняемият  е  осъждан многократно  и  за  нито  едно  от  осъжданията  не  е
настъпила реабилитация, което обстоятелство изключва приложението на чл.
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66, ал.1 от НК.  Делото е получено в СГП на 05.03.10 г. На същата дата е
сключено  ново  споразумение  за  решаване  на  делото  в  досъдебно
производство между прокурор Мария Нейкова и защитника на обвиняемия,
според което обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление
по чл354а, ал.1, от НК и му се налага наказание „лишаване от свобода” за
срок от десет месеца ефективно. Споразумението е внесено в съда на 05.03.10
г. С протоколно определение от 12.03.10 г. съдът не е одобрил постигнатото
споразумение,  тъй като е  установил, че същото  противоречи на закона –
деянието  е  било  извършено  в  условията  на  опасен  рецидив,  което
обстоятелство не е взето предвид при квалификацията. Делото е получено
в СГП на 18.03.10 г. На 08.04.10 г. прокурор Мария Нейкова е внесла в СГС
обвинителен акт /ПД 144/10 г./ за престъпление по чл. 354а, ал.2, т.4 от НК. С
присъда от 03.05.10 г. по НОХД 16.09.10 г. подсъдимият е признат за виновен
и му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и
шест месеца. 

В) Проверка на досъдебни производства, които са били внесени в
съда с  постановление с  предложение за  освобождаване от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.

През 2009 г. са внесени в съда 5 досъдебни производства постановление
с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно  наказание  по  чл.  78а  от  НК,  от  които  3  не  са  били
уважени /по едно е прекратено наказателното производство поради изтичане
на абсолютната давност, а по две подсъдимият е признат за невиновен/. 

През  първото  шестмесечие  2010  г.  са  внесени  в  съда  45 досъдебни
производства постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, от
които към края на периода 8 са уважени,  2 не са уважени, 29 не са разгледани
и 6 са върнати на СГП.

При  сравняване  на  статистическите  данни  за  двата  периода  се
наблюдава  тенденция  на  голямо  увеличаване  на  броя  на  внесените
постановления  с  предложения  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от
НК. 

Увеличаването  на  броя  на  постановленията  с  предложения  за
освобождаване  на обвиняеми  от наказателна  отговорност с  налагане на
административно  наказание,  се  дължи основно  на  приключили  досъдебни
производства, които са водени за престъпления по чл.248а от НК.
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-  ДП  14/06г.  по  описа  на  ССлС  /пр.  пр.  6618/05  г./.  Досъдебното
производство е образувано на 04.01.06 г. На 19.06.06 г. е получено в СГП,
след  приключване  на  разследването.  На  26.07.06  г.  в  СГС  е  внесен
обвинителен акт /ПД 774/06 г./ от прокурор Албена Костова от СГП срещу
едно лице за престъпление по чл. 319б, ал.1 от НК. С протоколно определение
от  21.02.07  г.  на  СГС  по  НОХД  3602/06  г.  съдебното  производство  е
прекратено и делото е върнато на прокуратурата. Делото е получено в СГП на
26.02.07 г. След извършване на допълнително разследване делото е върнато в
СГП  на  25.11.08  г.   На  08.01.09  г.  в  СГС  е  внесено  постановление  с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК. С разпореждане от 22.01.09 г.
по  НАХД  30/09  г.  СГС  е  прекратил  наказателното  производство,  поради
изтичане на абсолютна давност. 

- ДП 65/09 г. по описа на ГД „ДП” /пр. пр. Е-5016/09 г./. Досъдебното
производство е образувано с постановление на СГП от 14.05.09 г., с което са
отделени материали от друго досъдебно производство. На 10.09.09 г. делото е
получено в СГП, след приключване на разследването. На 19.10.09 г. в СГС е
внесено постановление на  прокурор Сашо Тотев от СГП с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание по чл. 78а от НК на три лица за престъпление по чл. 309 от НК. Във
водената книга по чл. 78а е отбелязано, че и трите лица са признати от съда за
невиновни. 

- ДП 34/09 г. по описа на НСлС /пр. пр. Е-2785/09 г./.  Досъдебното
производство е образувано с постановление на СГП от 20.03.09 г. На 31.07.09
г. делото е получено в СГП, след приключване на разследването. На 06.08.09
г. в СГС е внесено постановление на прокурор Моника Малинова от СГП с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК на едно лице за престъпление по
чл. 248а, ал.3 от НК. С разпореждане от 17.08.09 г. по НАХД 3319/09 г. съдът
е  прекратил съдебното производство и е  върнал делото на СГП.  Делото е
получено в СГП на 20.08.09 г. Делото е върнато в СГП, след приключване на
допълнителното разследване на 22.10.09 г.  На 18.11.09 г.  в СГС е внесено
постановление на  прокурор Моника Малинова от СГП с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание по чл. 78а от НК на едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.3 от
НК. С решение от 26.03.10 г. по НАХД 5007/09 г. съдът е уважил направеното
предложение от СГП и е наложил наказание „глоба” в размер на 1 500 лева.
На  12.04.10  г.  прокурор  Малинова  от  СГП  е  внесла  протест  срещу
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постановеното решение, в частта, относно размера на наложеното наказание,
като е поискала да се определи по-висок размер. Към момента на проверката
няма данни за постановен окончателен съдебен акт.

- ДП 126/08 г. по описа на НСлС /пр. пр. 3386/08 г./.  Досъдебното
производство е образувано с постановление на СГП от 06.10.08 г. На 23.06.09
г. делото е получено в СГП, след приключване на разследването. На 02.07.09
г. в СГС е внесено постановление на  прокурор Нелчо Неделчев от СГП с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК на едно лице за престъпление по
чл. 248а, ал.2 от НК. Съдът е уважил направеното предложение от СГП. 

-  ДП  366/09  г.  по  описа  на  ГД  „ДП”  /пр.  пр.  Е-8736/09  г./.
Досъдебното производство е образувано с постановление на СГП от 22.12.09
г.  На  13.05.10 г.  делото  е  получено  в  СГП,  след  приключване  на
разследването. На  14.05.10 г.  в СГС е внесено постановление на  прокурор
Нелчо Неделчев от  СГП с  предложение за  освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на
едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК. С решение на СГС от
05.07.10 г. по НАХД 2338/10 г. подсъдимият е оправдан. На 19.07.10 г. в СГС
е внесен протест от СГП срещу решението на съда.

- ДП 62/10 г. по описа на ГД „ДП” /пр. пр. Е-9070/09 г./. Досъдебното
производство е образувано с постановление на СГП от 01.02.10 г. На 29.04.10
г. делото е получено в СГП, след приключване на разследването. На 30.04.10
г. в СГС е внесено постановление на  прокурор Нелчо Неделчев от СГП с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК на едно лице за престъпление по
чл. 248а, ал.2 от НК. С решение на СГС от 17.05.10 г. по НАХД 2072/10 г.
подсъдимият  е  признат  за  виновен  и  му  е  наложено  административно
наказание „глоба” в размер на 1 000 лева.

- ДП 362/09 г. по описа на ГД ДП /пр. пр. Е-11709/09 г./. Досъдебното
производство е образувано на 22.12.09 г. На  30.03.10  г. е получено в СГП,
след  приключване  на  разследването.  На  16.04.10  г.  в  СГС  е  внесено
постановление  от  прокурор  Нелчо  Неделчев с  предложение  за
освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание по чл. 78а от НК срещу едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.1
от НК. С разпореждане от 10.05.10 г. на СГС по НАХД 1843/10 г. съдебното
производство е прекратено и делото е върнато на прокуратурата.  Делото е
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получено  в  СГП  на  15.05.10  г. На  18.05.10  г. в  СГС  е  внесено  отново
постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане  на  административно  наказание  по  чл.  78а  от  НК.  С  решение  от
23.06.10 г. по НАХД  2533/10 г. подсъдимият е признат за виновен и му е
наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лева.

- ДП 11/09 г. по описа на ГД „ДП” /пр. пр. Е-1339/09 г./. Досъдебното
производство е образувано с постановление на СГП от 10.02.09 г. На 10.02.10
г. делото е получено в СГП, след приключване на разследването. На 02.03.10
г. в  СГС  е  внесено  постановление  на  прокурор  А.  Андреев от  СГП  с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание по чл. 78а от НК на едно лице за престъпление по
чл. 248а, ал.3 от НК. Няма данни за решението на съда. Отбелязано е, че на
01.06.10  г.  „съдебното  производство  е  приключило и  делото  е  обявено  за
решаване”.

-  ДП  299/09  г.  по  описа  на  ГД  „ДП”  /пр.  пр.  Е-7146/09  г./.
Досъдебното производство е образувано с постановление на СГП от 27.11.09
г.  На  28.05.10  г.  делото  е  получено  в  СГП,  след  приключване  на
разследването. На 28.06.10 г. в СГС е внесено постановление на прокурор В.
Стефанова от  СГП  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на
едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК. Няма данни за решението
на съда.

-  ДП  298/09  г.  по  описа  на  ГД  „ДП”  /пр.  пр.  Е-7366/09  г./.
Досъдебното производство е образувано с постановление на СГП от 27.11.09
г.  На  25.05.10  г.  делото  е  получено  в  СГП,  след  приключване  на
разследването. На 28.06.10 г. в СГС е внесено постановление на прокурор В.
Стефанова от  СГП  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на
едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК. С решение на СГС от
13.09.10 г.  по НАХД 3078/10 г.  подсъдимият е признат за виновен и му е
наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лева.

-  ДП  289/09  г.  по  описа  на  ГД  „ДП”  /пр.  пр.  Е-8899/09  г./.
Досъдебното производство е образувано с постановление на СГП от 26.11.09
г.  На  06.04.10  г. делото  е  получено  в  СГП,  след  приключване  на
разследването. На  05.05.10 г.  в СГС е внесено постановление на  прокурор
Сашо  Тотев от  СГП  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
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отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на
едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК. Видно от приложените
протоколи от проведените съдебни заседания на 25.06.10 г. и 09.07.10 г., за
прокуратурата представител не се е явявал, въпреки редовното призоваване.
С решение на СГС от 09.07.10 г. по НАХД 2158/10 г. подсъдимият е признат
за  невиновен. На 22.07.10 г. в СГС е внесен протест от прокурор Тотев от
СГП срещу решението на съда.

- ДП 1878/09 г. по описа на 01 РУ-СДВР /пр. пр. 5360/09 г./. Бързото
производство е образувано на 21.05.09 г. и първоначално е наблюдавано от
СРП. Изпратено е по компетентност от СРП в СГП, където е получено на
01.06.09 г. Разпределено е на прокурор К. Тодоров на 02.06.09 г. На 01.07.09
г. е преразпределено на прокурор Нейкова, след което е преразпределено на
прокурор Нейкова и прокурор Станкова. С постановление от  08.07.09 г.
/изведено  на  13.07.09  г./ на  прокурор  Станкова  бързото  производство  е
прието  по  компетентност  и  е  разпоредено  разследването  да  продължи  по
общия ред.  На  02.12.09 г.  делото е получено в СГП, след приключване на
разследването. На 04.12.09г. в СГС е внесен обвинителен акт /ПД 434/09 г./ от
прокурор Албена Костова от СГП срещу едно лице за престъпление по чл.
242, ал.6, вр. с ал.2 от НК. С разпореждане от 30.12.09 г. на СГС по НОХД
5387/09  г.  съдебното  производство  е  прекратено  и  делото  е  върнато  на
прокуратурата,  за  да  бъде  „  преведено  в  съответствие  фактическото  и
юридическото  обвинение”.  Делото  е  получено  в  СГП на  07.01.10  г.  След
извършване  на  допълнително  разследване  делото  е  получено  в  СГП  на
04.02.10 г. На 08.02.10 г. в СГС е внесено постановление с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание по чл. 78а от НК срещу едно лице за престъпление по чл. 242, ал.6,
вр. с ал.2 от НК. С разпореждане от 12.02.10 г. по НАХД  5387/09 г. СГС е
прекратил съдебното производство и делото е върнато на СГП за изготвяне на
обвинителен акт. Делото е получено в СГП на 16.02.10 г. На 08.03.10 г. в СГС
е внесен обвинителен акт срещу същото лице, за същото престъпление /ПД
91/10 г./. С присъда от 20.05.10 г.  по НОХД 1149/10 г. на СГС подсъдимият е
признат за невиновен. 

- ДП 293/09 г. по описа на ГД ДП /пр. пр. Е-6939/09 г./. Досъдебното
производство е образувано на 26.11.09 г. На  22.04.10 г.  е получено в СГП,
след  приключване  на  разследването.  На  23.04.10  г.  в  СГС  е  внесено
постановление от прокурор Ст. Димитров с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.
78а  от  НК  срещу  едно  лице  за  престъпление  по  чл.  248а,  ал.2  от  НК.  С
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разпореждане  от  10.05.10  г.  на  СГС  по  НАХД  1937/10  г.  съдебното
производство е прекратено и делото е върнато на прокуратурата.  Делото е
получено  в  СГП  на  15.05.10  г.  Върнато  е  в  СГП,  след  приключване  на
допълнителното разследване, на  26.05.10 г. На  28.05.10 г. в СГС е внесено
отново  постановление  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. С
решение  от  01.07.10  г.  по  НАХД   2534/10  г.  подсъдимият  е  признат  за
виновен и му е  наложено административно наказание „глоба” в размер на
1 000 лева.

-  ДП  282/09  г.  по  описа  на  ГД  „ДП”  /пр.  пр.  Е-6949/09  г./.
Досъдебното производство е образувано с постановление на СГП от 25.11.09
г.  На  13.05.10  г.  делото  е  получено  в  СГП,  след  приключване  на
разследването. На  21.05.10 г. в СГС е внесено постановление на  прокурор
Ст.  Димитров от  СГП  с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на
едно лице за престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК. С решение на СГС от
23.09.10 г.  по НАХД 2441/10 г.  подсъдимият е признат за виновен и му е
наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лева.

- ДП 172/08 г. по описа на НСлС /пр. пр. 13636/07 г./.  Досъдебното
производство  е  образувано  с  постановление  от  06.11.09  г.  на  прокурор
Момчев от  СГП.  На  04.12.09  г. е  получено  в  СГП,  след  приключване  на
разследването. На 31.05.10 г. в СГС е внесено постановление от прокурор М.
Момчев с  предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с
налагане на административно наказание по чл. 78а от НК срещу едно лице за
престъпления по чл. 108, ал.1, пр. 1 и 2 и чл. 164, ал.1, пр.1 и пр.2  от НК. С
разпореждане  от  17.06.10  г.  на  СГС  по  НАХД  2561/10  г.  съдебното
производство е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за изготвяне
на обвинителен акт, тъй като са налице множество престъпления и това не е
съобразено с разпоредбата на чл. 78а, ал.7 от НПК. Делото е получено в СГП
на  22.06.10  г.  При  проверка  във  входящия  дневник  няма  отразено
последващо движение по досъдебното производство, което налага извода,
че е налице забавяне от страна на наблюдаващия прокурор.

2. Организация по изпълнение на наказанията.

При  проверката  на  организацията  на  работата  по  изпълнение  на
наказанията се установи следното:
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Съгласно Заповед № 470/21.05.2009г. на Градския прокурор, с която се
утвърждава структурата на СГП, е създаден ІV отдел „Съдебен, изпълнение
на наказанията и международно-правно сътрудничество”,  ръководен от зам.-
градския прокурор Сергей Стойчев, в който са включени прокурорите Георги
Христов,  Валентин  Кирилов,  Елка  Ваклинова,  Нина  Кирилова  и  Виктор
Иванов.  Към момента  на  извършване  на  проверката  прокурор  Кирилова  е
включена  в  друг  отдел,  като  работата  по  изпълнение  на  наказанията  се
разпределя между останалите прокурори.  

Прокурорите  в  отдела  разполагат  с  всички  указания  относно
осъществяване на функциите им по изпълнение на наказанията. Въведени са
унифицирани бланки за произнасяне в електронен вид и всички прокурори ги
прилагат. Прокурорите в отдела отговарят за местата за лишаване от свобода
на територията  на гр.  София,  които са три на брой,  както и за  местата за
прилагане на мярката за неотклонение „задържане под стража”. Проверките
се осъществяват периодично, съгласно вътрешно разпределение, както и при
конкретни сигнали за незаконосъобразни действия .

В СГП се водят три книги, отразяващи образуването и движението на
присъдните  преписки  –  книга  за  изпълнение  на  наказанието  „пробация”,
книга  за  делегираните  от  други  прокуратури  присъди  и  обща  книга  за
изпълнение на наказанията.

Липсват отбелязвания в книгите, отразяващи ежемесечните  проверки,
които следва да извършва съответния ръководител на отдела. През 2009 г. в
общата книга за изпълнение на наказанията са въведени за изпълнение  395
присъди, в книгата за делегираните присъди – 35 и в книгата за изпълнение
на наказанието „пробация” – 111.  

Съдебният  служител,  който   отговаря  за  деловодната  обработка  на
присъдните  преписки  попълва   данните  в  съответните  книги,  комплектова
преписките, води докладна тетрадка, в която ежедневно отразява постъпилите
за изпълнение присъди, на кой  прокурор са разпределени, както и датата на
реалното предоставяне на преписката на съответния прокурор. 

От  данните  на  докладната  тетрадка  е  видно,  че  в  СГП  ежедневно
постъпват голям брой присъди за изпълнение, като има дни, в които техния
брой достига повече от 15-20 присъди. 

Направено беше сравнение между данните в докладната тетрадка /по-
конкретно на отразените дати/ и записванията  в книгите за  изпълнение на
присъдите, като се установи пълно съответствие.

При  проверката  на  общата  книга  за  изпълнение  на  наказанията  се
установи трайна практика на забавяне в деловодното извеждане на СГС и
завеждане в СГП на присъдите, протоколните определения  и решенията,
подлежащи на изпълнение от прокуратурата. Обикновено разликата в двете
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деловодни записвания е около шест-седем дни. Практиката, въведена в СГП и
СГС е съдебният служител от СГС да предоставя присъдите, протоколните
определения и решенията заедно със съобщение, на което е отбелязана датата
на деловодно извеждане на съда. В книгата на съда съдебният служител на
прокуратурата  отбелязва  датата  на  получаване  на  документите  в
прокуратурата.  Същата  дата  се  вписва  и  в  книгата  на  прокуратурата  за
изпълнение на наказанията. При сравнението на датите може да се направи
извод, че причината за забавата е в съдебните служители на СГС. В деня
на получаването на присъдите за изпълнение те се разпределят на случаен
принцип  между  прокурорите  в  съответния  отдел,  които  от  своя  страна
отбелязват датата на получаването на преписката. Обичайно това е датата на
завеждането  или  на  следващия  ден.  Установиха  се  и  случаи,  при  които
прокуратурата предприема действия за изискване от съда на влезлите в сила
протоколни определения, за да не се допусне неоснователно изтърпяване на
наказание  лишаване от  свобода  над  определеното  от  съда  наказание  /  ПД
296/2010 г./. 

Отлагането на изпълнението на наказанията е изключение.
Прекъсването на изпълнението на наказанията, както и продължаването

на срока на прекъсването се извършват при стриктно прилагане на указанията
на ВКП в тази насока.

За разлика от други окръжни прокуратури и съдилища в страната, СГС
и СГП поддържат трайна практика на групиране на наказанията не в отделно
производство,  а  в  съдебния  акт,  с  който  на  подсъдимия  е  наложено
последното наказание. Тази практика е положителна и следва да продължи,
тъй  като  по  този  начин  се  улеснява  процедурата  по  изпълнение  на
наказанията,  от  една страна,  а  от  друга  страна,   се  гарантират  правата  на
осъдените лица.

Прокурорите в отдела имат задължението да изготвят предложения за
групиране  на  наказанията,  когато  се  налага  образуване  на  отделно  частно
наказателно  производство  и  да  участват  в  съдебните  заседания  по  такива
дела. Тяхно задължение е да изготвят предложения за замяна на наложените
от съда пробационни мерки или за замяна на наложено наказание „пробация”
с наказание „лишаване от свобода” в предвидените от закона случаи. 

Беше извършена проверка на случаен принцип на присъдни преписки,
като се провериха самите преписки и отразеното  движение в съответните
книги, както следва:

От общата книга за изпълнение на наказанията – П-94/2009 г., П-101/
2009 г., П-80/2009 г., П-356/2009 г. и П-25/2009 г. 

От книгата за делегирани за изпълнение присъди – ДП-14/2009 г. и ДП-
20/2009 г.
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- П-94/2009 г. Преписката е образувана на 06.04.2009 г., на която дата е
получена в  СГП от СГС.  На същата  дата  е  разпределена на  прокурор  Г.
Христов. С  протоколно  определение  на  СГС  по  НОХД  3872/2007  г.  от
30.03.2009  г.  е  одобрено  споразумение  между  страните  в  наказателния
процес. Приложеното към преписката съобщение на СГС е с изходяща дата
31.03.2009 г. На 07.04.2009 г. прокурорът е изпратил писмо на  ГД”ИН”. На
07.05.2009  г.  ГД  „ИН”  е  върнала  присъдата  като  уведомила  СГП,  че
осъденото лице е  освободено на 30.01.2009 г.,  поради променена мярка за
неотклонение. Определеното наказание съответства като размер на периода
на задържане под стража. На 11.05.2009 г. прокурорът е уведомил съда , че
присъдата  не  е  приведена  в  изпълнение  по  посочените  съображения.
Цялостното движение на преписката е отразено пълно и вярно в книгата за
изпълнение на наказанията.

- П-101/2009 г. Със съобщение от СГС от 08.04.2009 г., заведено в СГП
на  10.04.2009г.  е  получено  протоколно  определение  за  одобрено
споразумение  по  НОХД  1620/2007  г.  на  СГС,  6  с-в.  На  същата  дата
преписката  е  разпределена  на  прокурор  Н.  Кирилова,  заедно  с  изготвена
справка,  че  осъденият  се  намира  в  СЦЗ  и  търпи  наказание  „лишаване  от
свобода” по друга присъда. На 14.04.2009г. прокурорът е изискал актуално
свидетелство  за  съдимост  на  осъденото  лице  Р.  К.  В.  На  23.04.2009  г.  е
изпратено напомнително писмо и на 27.04.2009 г.   е  получено актуалното
свидетелство за съдимост. На 28.04.2009г. е изпратено писмо на Началника на
СЦЗ,  от  който  е  получен  отговор  на  18.05.2009  г.  за  началната  дата  на
изтърпяване на наказанието. На 25.05.2009г . прокурорът е уведомил СГС. На
11.12.2009 г.  в СГП е получено писмо за крайната дата на изтърпяване на
наказанието.  На  15.12.2009  г.  прокурорът  е  уведомил  СГС.  Цялостното
движение на преписката е отразено пълно и вярно в книгата за изпълнение
на наказанията.

- П-80/2009 г.  Със съобщение на СГС,с изходяща дата 11.03.2009 г.,
заведено в СГП на 18.03.2009 г., е изпратена присъда на СГС, 18 с-в по НОХД
2442/2006  г.  ,  влязла  в  сила  на  05.03.2009  г.  Преписката  е  образувана  на
датата  на  получаване  и  е  разпределена  на  19.03.2009г.  на  прокурор В.
Кирилов. На 20.03.2009г. прокурорът е изпратил присъдата за изпълнение на
ОП Силистра. С писмо от 21.04.2009 г. от ОП Силистра СГП е уведомена, че
е започнало изтърпяването на наказанието. На 23.04.2009г. СГП е уведомила
СГС за началото на изпълнение на наказанието.  Цялостното движение на
преписката  е  отразено  пълно  и  вярно  в  книгата  за  изпълнение  на
наказанията.
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-  ДП-  20/2009  г.  Присъда  на  ОС –  Пловдив  по  НОХД 1872/2007  г.
срещу  Илиян  Маджаров,  влязла  в  сила на  24.02.2009  г., е  изпратена  за
изпълнение по делегация на  СГП. Към преписката е  приложен пощенския
плик,  върху  който  е  поставено  клеймо  в  София  с  дата  25.03.2009г.
Присъдната преписка е образувана в СГП на 26.03.2009 г. На същата дата е
разпределена  на  прокурор  В.  Кирилов.  На  31.03.2009  г.  прокурорът  е
изпратил  писмо  на  Областната  пробационна  служба,  която  отговаря  на
22.04.2009 г. за началната дата на изтърпяване на наказанието. На 28.04.2009
г. прокурорът е уведомил от своя страна ОП-Пловдив. С писмо от 22.10.2009
г.  СГП  е  уведомена,  че  осъденият  е  изтърпял  наложеното  наказание.  На
26.10.2009 г. преписката е приключена с изпратено писмо до ОП – Пловдив.
Цялостното движение на преписката е отразено пълно и вярно в книгата за
изпълнение на наказанията.

- ДП-14/2009 г.  С писмо от 27.02.2009 г. на ОП – Враца /пощенско
клеймо в София от 04.03.2009 г./ е изпратена по делегация в СГП присъда на
ОС – Враца по НОХД 253/2008 г. от 10.09.2008, влязла в сила на 16.02.2009 г.
Присъдната  преписка  е  образувана  на  06.03.2009  г.  и  е  разпределена  на
прокурор  В.Кирилов на  09.03.2009  г.  На  следващия  ден  прокурорът
законосъобразно е върнал обратно присъдата на ОП – Враца.

        
3. Гражданско - съдебен надзор.

През  2009  г.  прокурорите  от  СГП  са  участвали  в   2666 съдебни
заседания  по  гражданско-съдебен  надзор,  от  които 2553  по
първоинстанционни  дела,  а  по  въззивни  е  взето  участие  в  113  съдебни
заседания.   През  първото  шестмесечие  на  2010 г.  прокурорите  от  СГП са
участвали в  924 съдебни заседания по гражданско-съдебен надзор, от които
860 по първоинстанционни дела, а по въззивни е взето участие в 64 съдебни
заседания.

През 2009 г. предявените граждански искове от прокурори са 131. През
първото шестмесечие на 2010 г. предявените граждански искове от прокурори
са 15. 

През  2009  г.  са  обжалвани  59 съдебни  решения.  През  първото
шестмесечие на 2010 г. са обжалвани 15 съдебни решения.

През 2009 г. до Териториална дирекция на Комисията за установяване
на  имущество  придобито  от  престъпна  дейност  са  изпратени  общо  59
уведомления.  Комисията  е  образувала общо 12 производства,  по които са
наложени  4 обезпечителни мерки. През първото шестмесечие на 2010 г. са
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изпратени общо 23 уведомления по реда на ЗОПДИППД, като са образувани
3 производства от Комисията.

СГП е участвала през 2009 г. в 56 дела по производствата за непълно  и
пълно осиновяване по реда на Глава VІ , чл.62, съответно чл. 61 от Семейния
кодекс. 

През 2009 г. СГП е внесла общо  20 искови молби, по които са били
образувани  граждански  дела  с  правно  основание  чл.  155  от  ТЗ  срещу
търговски фирми, от които към края на 2009 г. са уважени 10. Внесени са в
съда 4 искови молби с правно основание  и чл. 13 от ЗЮЛНЦ. За поставяне
на  лица  под  запрещение  по  реда  на  чл.336  от  ГПК  са  образувани  12
преписки. 

През  2009  г.,  след  изпратено  писмо от  Сметната  палата  до Главния
прокурор със списък на политически партии, които нямат реална дейност, от
страна  на  СГП  са  внесени  над  105 искови  молби  за  прекратяване  на
политически партии на основание чл. 40, ал.2 от ЗПП, от които към края на
2009 г.  са уважени са  46.  През първото шестмесечие на 2010 г.  в СГП  са
образувани 3 преписки с  искания до съда с правно основание чл.40 от ЗПП
за  прекратяване  на  политически  партии.  Няма  неуважени  искове  на
прокуратурата по реда на чл.40 от ЗПП.

От анализа на дейността на СГП през  двата проверявани периода
може да  се  направи  извод  за  активно  участие  на  прокурорите  от СГП,
ангажирани  в  осъществяването  на  гражданско-съдебния  надзор,  в
сравнение с дейността на други окръжни прокуратури в страната.

4. Административно-съдебен надзор. 

В  СГП  от  края  на  2007  г.  е  обособен  отдел  „Административен  и
граждански  надзор  за  законност”.  В  изпълнение  на  Заповед  №  ЛС-
797/11.03.2008 г.  на главния прокурор на Република България,  в отдела се
осъществява дейност по разкриване и отстраняване на нарушения в дейността
на администрацията, както и производство по дела, свързани с правомощията
на  прокуратурата  по  отделните  закони,  в  сферата  на  административното
право. 

През  2009  г.  прокурорите  от  СГП  са  взели  участие  в  общо  в  7209
съдебни  заседания  по  административни  дела,  от  които  в  6163
първоинстанционни и 1046 касационни. Участието на прокурорите по закон е
в 940 съдебни заседания, а по собствена преценка – в 5223. 

През  първото  шестмесечие  на  2010  г.  прокурорите  от  СГП са  взели
участие в общо в 6980 съдебни заседания по административни дела, от които

320



5969 са били по първоинстанционни дела. Участието на прокурорите по закон
е в 217 съдебни заседания, а по собствена преценка – в 5752. 

От предоставените статистически данни се установява тенденция
на  значително  увеличаване  броя  на  административните  дела,  в  които
прокурорите  от  СГП  са  взели  участие  по  собствена  преценка.
Необходимостта  от  такова  участие  следва  да  се  преоцени  от
административното  ръководство  на  СГП,  предвид  голямата  обща
натовареност на прокуратурата.

АНАЛИТИЧНА  ЧАСТ  ОТНОСНО  ОРГАНИЗАЦИЯТА  НА
СЪДЕБНИЯ НАДЗОР В СГП:

ИЗВОДИ:

І.  Констатации  относно  досъдебни  производство,  приключили  с
внасяне на обвинителен акт в съда:

1.  Досъдебни  производства,  чието  разследване  е  приключило  и  са
постъпили  в  прокуратурата  с  мнение  за  съд,  се  разпределят  на
наблюдаващите прокурори в деня на тяхното постъпване или най-късно на
следващия ден. 

2.  Произнасянията  на  прокурорите  са  в  рамките  на
законоустановения  едномесечен  срок,  с  изключение  на  някои  конкретно
посочени в обстоятелствената част на настоящия акт случаи на различни
прокурори, при които забавата не е съществена или се дължи на обективни
причини.

3.  По голяма част от проверените на случаен принцип прокурорски
дела,  се  установяват  бързи  действия  на  наблюдаващите  прокурори  /в
рамките на няколко дни/ по изготвяне на обвинителните актове и внасяне
на делата в съда.

4.  Една  от  основните  причини  за  забавяне  в  движението  на
наказателните производства в СГП е големият брой прекратени и върнати
от съда дела на основание чл. 249 и чл.288 от НПК. В някои от проверените
случаи се установи многократно прекратяване и връщане на дела от съда
на  прокуратурата,  което  е  довело  до  погасяване  на  наказателната
отговорност поради изтекла давност. Трайно установеният относителен
дял  на  прекратени  и  върнати  от съда  дела  на  прокуратурата  за  двата
проверявани  периода,  предполага  подобряване  на  работата  на  всички
наблюдаващи  прокурори  при  осъществяване  на  функцията  им  по
ръководство и надзор на досъдебните производства. Изготвяните анализи
от прокуратурата в тази насока следва да бъдат не само предоставяни на
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по-горестоящите прокуратури, но и обсъждани от прокурорите, за да се
предотврати  допускането  на  едни  и  същи  отстраними  процесуални
нарушения  ,  а  от там – да се  намали  броя  на  върнатите дела и  ускори
наказателното производство. 

5.  Големият  брой  оправдателни  присъди  за  двата  проверявани
периода,  налага  необходимостта  от  подобряване  както  на  личната
професионална подготовка на всеки един прокурор, така и от периодични
анализи и обобщаване на причините,  довели до постановяване на влезли в
сила  оправдателни  присъди,  които  да  бъдат  обсъждани  от  всички
прокурори в СГП. 

6.  Всички  обстоятелства,  относно  внесените  в  съда  обвинителни
актове  са  отразени  пълно  и  точно  в  Описната   книга  по  Наказателно-
съдебния надзор по обвинителни актове.

ІІ.  Констатации  относно  досъдебни  производства,  по  които
прокуратурата е сключила споразумения по реда на чл.381 от НПК: 

1.  Досъдебни  производства,  по  които  е  сключено  споразумение  за
решаване  на  делото  по  реда  на  чл.381  от  НПК,  се  разпределят  на
наблюдаващите прокурори своевременно.

2.  Споразуменията  се  сключват   в  законоустановения  едномесечен
срок. По част от проверените дела споразуменията са сключени в деня на
постъпването  на  досъдебните  производства  в  СГП,  или  в  следващите
няколко дни. 

3.  Досъдебните  производства  се  внасят  от  прокуратурата  в  съда
непосредствено след сключване на споразуменията. 

4.  В  голяма  част  от  проверените  дела  се  установи  изключителна
бързина в движението на наказателното производство – от образуването
му до постановяването на окончателен съдебен акт , както и ефективност
в действията на наблюдаващите прокурори. 

5. Има случаи на внесени и неодобрени споразумения повече от един
път.  Не  винаги  основанията  на  съда  за  неодобряването  могат  да  се
анализират,  тъй  като  в  част  от  наблюдателните  производства  липсва
акта  на  съда.  В  някои  от  проверените  дела  се  установиха  безспорно
допуснати  от  прокурорите  процесуални  нарушения,  които  са  довели  до
основателно неодобряване на споразуменията от съда.  

6. Всички обстоятелства, относно внесените в съда споразумения, са
отразени  пълно  и  точно  във  водената  Описна  книга  за  споразумения  и
предложения за освобождаване от наказателна отговорност.
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ІІІ. Констатации относно досъдебни производства, които са били
внесени  в  съда  с  постановление  с  предложение  за  освобождаване  от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по
чл. 78а от НК:

1.  Произнасянията  на  прокурорите  са  в  рамките  на
законоустановения едномесечен срок.

2. Има случаи, при които едно досъдебно производство е било внасяно
по  реда  на  чл.375  от  НПК  в  съда,  след  като  е  било  върнато  на
прокуратурата  за  отстраняване  на  съществени  процесуални  нарушения,
които  съдът  е  установил  в  обвинителен  акт  или  по  предходно
постановление  по  този  ред,  което  води  до  цялостното  забавяне  в
движението на наказателните производства. 

ІV.  Констатации  относно  организацията  по  изпълнение  на
наказанията:

1. Отбелязванията в книгите по изпълнение на присъдите са пълни и
точни. Присъдните преписки се комплектоват много добре.

2. Въведена е много добра организация на работа в отдела, въпреки
относително малкия брой прокурори, между които се разпределя работата.

3. Ръководителят на отдел „Съдебен,  изпълнение на наказанията и
международно-правно сътрудничество” извършва периодично проверки  на
книгите  за  изпълнение  на  наказанията,  които  следва  да  се  отразяват
ежемесечно в писмен вид в самите книги. 

V.  Констатации  относно  гражданско  -  съдебния  надзор  и
административно-съдебния надзор:

От анализа на дейността на  СГП през  двата проверявани периода
може да  се  направи  извод  за  активно  участие  на  прокурорите  от СГП,
ангажирани  в  осъществяването  на  гражданско-съдебния  надзор,  в
сравнение с дейността на други окръжни прокуратури в страната.

От предоставените статистически данни се установява тенденция
на  значително  увеличаване  броя  на  административните  дела,  в  които
прокурорите  от  СГП  са  взели  участие  по  собствена  преценка.
Необходимостта  от  такова  участие  следва  да  се  преоцени  от
административното ръководство на СГП като се вземе предвид  и Указание
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375 от 2009г. на главния прокурор, предвид голямата обща натовареност на
прокуратурата и осъществяването на основните функции от прокурорите.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Необходимо е ръководството на СГП да създаде организация за
обобщаване, анализиране  и обсъждане периодично  на причините, поради
които съдът  многократно е  прекратил и върнал  дела на прокуратурата
след внасянето им с обвинителен акт , както и  предпоставките, довели
до  постановяване  на  голям   брой  оправдателни  присъди,  с  цел
преодоляване на допускани от прокуратурата нарушения и ускоряване на
наказателното производство.

2.Административният  ръководител  на  СГС  и  неговите
заместници  да  предприемат  действия  за  преодоляване  на  причините
довели до неодобряване на внесени от прокурорите споразумения от съда,
като периодично се обсъждат постановените съдебни актове.

 Да  се  прецени  необходимостта  от  изготвяне  на  анализ  на
постановените актове, с които предложенията на прокурорите от СГП
за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказани по чл.78 а от НК са оставени без уважение,
който да се обсъди от прокурорите в СГП . 

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

 Административният ръководител  да запознае прокурорите от СГП с
резултатите от извършената планова проверка. 

Административният  ръководител  да  приобщи  към  личните  кадрови
досиета  на  прокурорите  конкретните  констатации  за  тях,  направени  в
настоящия Акт,  които да се вземат предвид при атестирането им предвид
разпоредбата на  чл.198, ал.2, т.3 от ЗСВ.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
СГП 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.
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На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на Акта
Административният ръководител на СГП може да направи възражения и да
ги представи на Главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Екземпляр от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет.

Екземпляр от Акта да се изпрати на главния прокурор на Република
България.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

Копие от Заповед № 120/ 28.09.2010 г. на Главния инспектор на ИВСС;

Справка №1 по организацията на административната дейност; 

Справка  №2  по  организацията  на  образуването   и  движението  на
преписките на СГП; 

 
Справка  №3   по  организацията  на  образуването   и  движението  на

досъдебните производства на СГП;

Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

Копия от доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и други,
които са били предмет на анализ в акта.

ИЗГОТВИЛИ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/

 ИНСПЕКТОР:

/ВАСИЛ ПЕТРОВ/
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