
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

извършена за периода от 31.05.10 г.  до 11.06.10 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2010  г. и Заповед № 83/25.05.2010 г. на Главния
инспектор.

Екип  –  Съгласно  Заповед  № 83/25.05.2010  г.  на  Главния  инспектор
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

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

Методологията на провеждане на проверката – основава се на приетата
от  Инспектората  към  ВСС  обща  методология  за  извършване  на  планови
проверки.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишния - отчетен доклад за 2009 г. на ОП София, изискване и
предоставяне  от  ОП  София  на  справки,  относно  организацията  на
административната дейност на прокуратурите /справка №1/, организацията на
образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на
образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и  незабавни
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производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките  включват  данни  за  2009  г.  и  отразяват  индивидуалната
натовареност на прокурорите за същия период.

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

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на ОП – София е предвидено по щат да се осъществява от 18
прокурори. През 2009 г. в СОП са работили  14 прокурори. От 01.06.09г. в
състава на СОП са включени и 19 следователи и  31.5 съдебни служители.

Прокурорите се подпомагат от общо 19 съдебни служители.

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

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  деловодството  води  10
книги, между които входящ дневник, описна книга за внесени обвинителни
актове,  описна  книга  за  внесени споразумения и  чл.  78а  от  НК,  книга  за
веществените доказателства, книга за оправдателните присъди и протестите.
Разпределението на функциите при воденето на тези книги в деловодството
се осъществява на принципа на индивидуалната отговорност на всеки един
деловодител, в зависимост от това кой от деловодителите е завел съответната
преписка.

Административният секретар на СОП води книгата за изпълнение на
присъдите  и  азбучника  към  него,  описната  книга  на  досъдебните
производства, книгата на задържаните лица, заповедната книга и регистъра
на дисциплинарните производства.

Освен изброените книги,  които се  водят на основание ПОДАПРБ,  в
СОП  са  въведени  и  други  книги  по  указание  на  ВКП  и  по  собствена
преценка.

Начинът  на  водене  на  книгите  беше  проверен  при  проверката  на
съответните групи преписки и дела.

При извършване на цялостната проверка се  установи,  че някои  от
книгите  се  водят  много  добре:  например  входящия  регистър,  описната
книга за внесените споразумения и книгата за оправдателните присъди и
протестите.

Някои от проверените книги и регистри не съдържат необходимата
информация, не се водят по правилен начин, поради което информацията
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от тях не може да бъде използвана и ценена, както в ежедневната работа
на прокуратурата,  така  и  в  аналитичната дейност и  обобщаването на
статистиката. При осъществяване на контролна дейност, проверяващите
органи също не могат да получат нужната информация за образуването и
движението  на  преписките  и  делата  /Например:  описната  книга  за
внесените обвинителни актове и книгата за спрените дела/.

 Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността,  чрез  програмния продукт  „Law Choice”,  в  съответствие  със
Заповед  №  ЛС-6185/12.09.07г.  на  главния  прокурор  и  Заповед  №  ЛС-
6310/02.10.07г. на заместник-главния прокурор. Със заповед № 373/12.10.07г.
на Окръжния прокурор е разпоредено използването на програмния продукт.
Създаден  са  12  групи  преписки  и  дела,  в  които  прокурорите  участват  с
различен процент натовареност. Определени са двама съдебни деловодители,
които  да  работят  с  програмния  продукт  и  да  осъществяват  случайното
разпределение.  Към  всяка  преписка  се  прилага  протокол  от  случайното
разпределение.  Отделно  от  това  данните  от  случайното  разпределение  се
съхраняват в цялост, архивират се периодично и се изпращат в САП и ВКП
ежемесечно.

Със  Заповед  №  641/19.10.09г.  на  административния  ръководител  са
определени четирима съдебни служители, които да работят с програмата за
случайно  разпределение.  Административният  ръководител  е  издал  редица
заповеди и разпореждания, свързани със случайното разпределение, като в
зависимост  от  кадрови  промени  в  СОП,  промени  в  надзорите  и
специализацията на прокурорите е издавал актове на разпореждане, с които
настъпилите  обективни  обстоятелства  се  отразяват  върху  случайното
разпределение на преписките и делата. 

Във връзка със случайното разпределение на делата беше извършена
проверка и на разпорежданията на административния ръководител за 2009г.,
с  които  са  определяни  дежурните  прокурори  и  съдебните  служители.
Изключението  от  случайния  принцип  за  разпределение  при  дежурства  се
отнася само за случаите,  при които се налага бързина и неотложност при
действията на прокурорите и в хипотезата на чл. 212, ал.2 от НПК.

Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни служители. Магистратите и съдебните служители ползват правните
софтуерни продукти на АПИС и СИЕЛА.

Съгласно  Указания  И-301/07г.,  изменено и  допълнено с  Указание И-
283/08г.  на главния прокурор,  ОП София изготвя ежемесечни,  тримесечни
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шестмесечни,  деветмесечни  и  годишни  статистически  данни, които  се
подават до ВКП. 

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни  и  шестмесечни  отчети,  анализи,  съвещания  и  др.  Изготвят  се
аналитични тримесечни доклади, относно причините за връщане на делата за
допълнително  разследване,  съгласно  решение  на  ВСС  по  протокол  №
50/05.12.08г. и Заповед № 239/09г. на главния прокурор.

Изготвено е обобщено становище за работата на разследващите органи
през 2008г.

Изготвен е аналитичен доклад, относно прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства.

Прокурори от ОП София са извършили комплексни ревизии на всички
районни прокуратури в района на СОП за дейността им през 2008г. 

При  извършената  настояща  планова  проверка  на  районните
прокуратури  в  София-окръг,  бяха  изискани  съответните  доклади  от
ревизиите на прокурорите от СОП и бяха съпоставени обективните данни и
констатациите направени в тях, с установените факти и обстоятелства
от екипа на Инспектората към ВСС. Въпреки че ревизираните периоди са
различни, те са за две последователни години, съответно 2008 г. и 2009г. и
някои от констатираните нарушения през 2009г. са съществували и през
2008 г., но не са били отразени при ревизиите на СОП.

2. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Книгата  за  веществени  доказателства  се  води  от  2003 г.  Извършена
беше проверка на начина на воденето й през 2009 г. Към съответните номера
се прилагат описи на веществените доказателства и се отбелязва движението
им.  

В изпълнение на разпоредбите на ПОДАПРБ  е издадена Заповед №
354/20.04.10 г., с която е определен съдебен служител, който да отговаря за
съхранението на веществените доказателства. Със Заповед №  501/19.05.09г. е
назначена  комисия  за  проверка  и  унищожаване  на  веществените
доказателства.

В  прокуратурата  са  въведени  форми  за  предаване  и  приемане  на
веществени  доказателства,  в  зависимост  от  лицата  или  органите,  които
получават веществените доказателства.
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3. Заповеди и разпореждания на административния ръководител.
Извършени проверки на ОП София.

Извършена беше проверка на заповедната книга. Установи се, че в нея
хронологично  се  водят  заповедите,  издадени  от  административния
ръководител,  като  се  отразяват  в  пълнота  номера,  датата  на  издаване,
основанието  за  издаването,  както  и  съдържанието  на  самата  заповед  в
пълнота. В отделни папки се съхраняват самите заповеди и разпореждания, в
оригинал. На гърба на заповедите и разпорежданията се отразява датата, на
която е връчена заповедта на съответните адресати и те са удостоверили с
подпис  връчването.  Организацията  по  изготвянето,  връчването  и
съхраняването на издадените заповеди е много добра.

Извършена  беше  проверка  на  издадените  заповеди  на
административния ръководител, във връзка с провеждане на атестиране на
прокурори  в  СОП  /Заповед  №  237/16.05.09  г.,  №  507/07.08.09  г.,  №
662/28.10.09  г.  и  №  91/17.02.10  г./.  Издадените  заповеди  отговарят  на
изискванията на ЗСВ, Наредба № 1 от 05.11.09г. за показателите и реда за
атестиране на ВСС, както и на предходни действащи указания и методики,
свързани с атестирането на магистратите.

Извършена беше проверка на административни преписки, образувани
във връзка  с  писма и  разпореждания на  горестоящи прокуратури,  като се
проследи администрирането на тези преписки и последващите действия на
административния ръководител.

Преписка № 4268/09г., преписка  № 1729/09г., преписка № 1704/09г. ,
преписка  №  1676/09г.,  преписка  №  1572/09г.  При  образуването  и
движението  на  всички  административни  преписки  се  установяват
своевременни  и  точни  действия  и  разпореждания  от административния
ръководител.

В изпълнение на Заповед № 585/28.09.09г. на апелативния прокурор на
София е извършена комплексна ревизия за дейността на СОП през 2008г.,
приключила  с  доклад,  изготвен  от  двама  прокурори  от  САП.  Докладът  е
изпратен в СОП на 10.12.09г. с указание до 31.01.10г. да се изпрати справка
от  административния  ръководител  за  мерките,  които  е  предприел  в
изпълнение  на  дадените  препоръки.  С  писмо  изх.  №  2704/29.01.10г.
административният ръководител на СОП е уведомил САП за предприетите
мерки по отправените препоръки.
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5.  Квалификация  и  обучение  на  прокурорите  и  служителите  от
ОП– София. 

През  2009г.  магистратите  и  съдебните  служители  от  СОП  са  взели
широко  участие  в  различни  форми  на  обучение.  Във  всички  районни
прокуратури в съдебен окръг София се констатира значително в сравнение с
други прокуратури в страната участие в семинари, конференции, обучения и
други.   Честото отсъствие на прокурорите и ангажирането им в различни
събития се отразява върху пряката им работа . Същевременно ефектът от
участията  е  изключително  индивидуален  и  не  рефлектира  върху
цялостната работа на съответния орган на съдебна власт.

Участието в различни обучителни форми и неговите положителни
последици върху работата на останалите прокурори и съдебни 
служители изисква:

Участие в онези семинари и конференции, които пряко се отнасят
към  функциите  на  прокурорите,  съдебните  служители  и
административните ръководители.

Осъществяване  на  правилен  подбор  на  участниците  от
административния  ръководител,  като  участието  им  се  съобразява  с
тяхната специализация и натовареност.

Споделяне на придобитите знания и умения със съответната група
лица в органа на съдебна власт чрез обсъждане, представяне на писмени
доклади и разпространение на материали от събитието.

Осъществяването на препоръките в горната насока е възможно само
при  взаимодействие  с  административните  ръководители  от  по-
горестоящите прокуратури.

ІІ. 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  ОП София  са  наблюдавали  общо  2661
преписки, от които 2398 новообразувани. Общо решените 2603 преписки, се
разпределят, както следва:

- откази от образуване на ДП – 121;
-  образувани ДП – 36;
- инстанционни преписки по жалби срещу постановления на районните

прокуратури – 379, от които 107 са отменени, а 272 са потвърдени;
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- изпратени по компетентност на други органи 466 /от тях 210 преписки
с предмет злоупотреби със средства, предоставени от Европейския съюз/;

- преписки, по които е издадена европейска заповед за арест – 10;
-  преписки,  по  които  са  продължени  сроковете  за  разследване  на

досъдебни производства на районните прокуратури – 1129;
- преписки, по които са издадени удостоверения, по молби на граждани

за тяхното издаване, касаещи образувани досъдебни производства- 276;
- образувани преписки през 2008г. и решени през 2009г. – 32 /предметът

на  тези  преписки  е  продължаване  срока  на  разследване  по  досъдебните
производства/;

-  преписки  с  произнасяния  по  молби  на  граждани,  във  връзка  с
веществени доказателства, отвод на прокурори и др. – 154.

През 2009 г. са наблюдавани 18 преписки на специален надзор.

1. Проверка на прокурорски преписки на ОП София, приключили
с отказ от образуване на наказателно производство.

На случаен принцип бяха проверени преписки, приключили с отказ от
образуване на досъдебно производство:

- пр. пр. 989/09 г., наблюдаващ прокурор Николова. Образувана е на
30.04.09г. по повод изпратен от ВКП по компетентност сигнал от М. С. и З. П.
С  постановление  от  07.05.09г.  е  възложено  на  ОД  на  МВР  София
извършването  на  проверка  със  срок  30  дни.  По  искане  от  наблюдаващия
прокурор от 04.06.09г. окръжният прокурор на 05.06.09г. е удължил срока на
проверката с 30 дни, считано от 13.06.09г. Копие от писмото е изпратено на
наблюдаващия прокурор и на Директора на ОД на МВР София.  На 10.07.09г.
наблюдаващият прокурор е изготвил ново искане за продължаване срока на
проверката,  което  е  уважено  и  срокът  е  удължен  с  още  един  месец.
Преписката е постъпила в СОП на 14.08.09г. С постановление от 07.09.09г.
наблюдаващият прокурор е върнал преписката за допълнителна проверка със
срок  10  дни.  На  12.10.09г.  преписката  отново  е  получена  в  СОП.  С
постановление  от  04.11.09г.  наблюдаващият  прокурор  е  възложил  на
Регионален център по здравеопазване София - област да извърши проверка, с
оглед данни за престъпление по чл. 123 от НК. Определен е срок от 30 дни.
На  07.12.09г.  в  СОП  са  постъпили  документи  от  Регионален  център  по
здравеопазване  София  -  област.  С  постановление  от  17.12.09г.
наблюдаващият  прокурор  е  отделил  от  преписката  материали,  относно
смъртта  на  пет  граждани.  В  постановлението  подробно  са  описани
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документите, които се отделят и е разпоредено същите да се заведат с нов
номер.  С постановление от 29.12.09г. е отказано образуването на досъдебно
производство,  тъй  като  за  същото  деяние  има  незавършено  наказателно
производство.  Разпоредено  е  препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на
Малина Стоянова.

-  пр.  пр.  853/09г.,  наблюдаващ прокурор Тотева. Образувана  е  на
14.04.09г. по повод изпратена от РП Ботевград по компетентност  жалба от Д.
С., съдържаща данни за престъпление по чл. 123 от НК. С постановление от
22.04.09г. е възложено на РУ на МВР Ботевград извършването на проверка.
Преписката е получена в СОП на 27.05.09г. С постановление от 28.05.09г. е
възложено  на  съдебни  лекари  изготвянето  на  експертно  становище.
Определен е срок от 15 дни. Експертната справка е заведена на 16.06.09г. в
СОП.  С  постановление  от  29.06.09г.  частично  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство за престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, а преписката
е  изпратена  по  компетентност  на  РП  Ботевград,  с  оглед  преценка  от
образуване на досъдебно производство по чл. 138 от НК. Указано е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя. 

- пр. пр. 830/09г., наблюдаващ прокурор Панчева.  Образувана е по
повод  тъжба  от  П.  К.  против  Г.  Г.  -  Кмет  на  Община  Ботевград.  С
постановление  от  29.04.09г.  е  възложено  на  АДФИ  извършването  на
финансова  инспекция  в  Община  Ботевград.  Препис  от  постановлението  е
изпратен на Директора на АДФИ, чрез ВКП. На 18.05.09г. в СОП е заведено
копие от писмото на ВКП, с което постановлението е изпратено на АДФИ. На
29.06.09г. в СОП е получено писмо от Директора на АДФИ, видно от което е
възложено  извършването  на  финансова  инспекция.  На  05.08.09г.  в  СОП е
получен докладът от АДФИ. С писмо от 21.08.09г.  до ОД на МВР София,
наблюдаващият  прокурор  е  изискал  да  се  снемат  обяснения  от  П.  К.
Определен е срок от 10 дни. На 04.09.09г. в СОП е получена преписката от
ОД  на  МВР.  С  постановление  от  06.10.09г.  е  отказано  да  се  образува
досъдебно производство. Указано е препис от постановлението да се изпрати
на П. К. и Г.Г.

-  пр. пр.  827/09г ,  наблюдаващ прокурор Вутова.  Образувана е  по
повод изпратена от ВКП по компетентност жалба от Й. М. С постановление
от 13.04.09г. е разпоредено на ОД на МВР  София извършването на проверка
със срок 30 дни. На 22.05.09г.  в  СОП е получено искане за продължаване
срока на проверката. Същото е уважено от Окръжния прокурор и срокът е
удължен с един месец. С писмо от 03.06.09г. окръжният прокурор е удължил
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срока  на  проверката  с  още  два  месеца.  Материалите  от  проверката  са
получени  в  СОП  на  22.07.09г.  С  постановление  от  28.07.09г.  е  указано
извършването на допълнителна проверка със срок 10 дни. С постановление от
24.08.09г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно  производство.  Указано  е
препис от постановлението да се изпрати на Й. М. На 28.09.09г.  в СОП е
заведено  писмо,  с  което  преписката  е  изискана  от  САП,  във  връзка  с
постъпила  жалба.  С  писмо  от  29.09.09г.  преписката  е  изпратена.  С
постановление от 12.10.09г. на САП, постановлението на СОП е потвърдено.

- пр. пр. 822/09г., наблюдаващ прокурор Христов.  Образувана е на
08.04.09г. по повод сигнал от група общински съветници от Община Златица.
С писмо от 13.04.09г. на основание чл. 145, ал.1, т.1 от ЗСВ наблюдаващият
прокурор е изискал информация от АДФИ. На 28.05.09г. в СОП е получен
отговор от Директора на АДФИ, видно от който  е възложено извършване на
финансова  инспекция  в  Община  Златица.  С  писмо  от  04.06.09г.
наблюдаващият  прокурор  е  уведомил  общинските  съветници,  че  ще  бъде
извършена финансова инспекция. На 07.09.09г. в СОП е получен доклада на
АДФИ. С писмо от 27.10.09г. наблюдаващият прокурор е изискал от АДФИ
допълнителни материали. На 16.11.09г. материалите са получени в СОП. С
постановление  от  17.11.09г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство.  Указано  е  копие  от  постановлението  да  се  изпрати  на
Председателя на Общински съвет Златица и Кмета на Община Златица.

- пр. пр. 2030/09г., наблюдаващ прокурор Филчев.  Образувана е на
17.07.09г. по повод изпратена от РП Костинброд по компетентност жалба от
Д. Г. и И. Д. С постановление от 20.07.09г. е разпоредено извършването на
проверка от ОД на МВР София,  със срок 30 дни. На 21.08.09г.  в СОП  е
постъпило  искане  за  продължаване  срока  на  проверката.  На  24.08.09г.
наблюдаващият прокурор е изготвил доклад до окръжния прокурор, като е
поискано продължаване на срока с два  месеца.  Това искане е уважено от
окръжния  прокурор.  На  02.11.09г.  преписката  е  получена  в  СОП.  С
постановление  от   08.12.09г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство за престъпление по чл. 282 от НК, преписката е изпратена на
РП Костинброд с оглед данни за престъпление по чл. 311 от НК. 

- пр. пр. 2523/09г., наблюдаващ прокурор Калпакчиева. Образувана
е  на  25.08.09г.  по  повод  жалба  от  М.  П.  С  постановление  от  07.09.09г.  е
разпоредено на РУ на МВР Самоков да се извърши проверка със срок 20 дни.
На  07.10.09г.  от  СГП  е  получена  по  компетентност  тяхна  преписка.  На
16.10.09г.  в  СОП  е  получена  преписката  с  извършена  проверка.  С
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постановление  от  09.11.09г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство,  като  преписката  е  изпратена  по  компетентност  на  СГП.
Указано е копие от постановлението да се изпрати с обратна разписка на М.
П. Същата е получила преписа на 19.11.09г. 

- пр. пр. 2334/09г., наблюдаващ прокурор Марков.  Образувана е на
10.08.09г. по повод изпратена с постановление от РП Своге по компетентност
тяхна преписка.  С постановление от 11.08.09г.  е  отказано  образуването на
досъдебно  производство,  като  преписката  е  върната  на  РП  Своге  за
произнасяне с оглед данни за престъпление от компетентност на РП. 

- пр. пр. 1759/09г. , наблюдаващ прокурор Гугушева. Образувана е на
01.07.09г. по повод постановление на РП Ихтиман, с което е изпратена по
компетентност тяхна преписка, в която се съдържат данни за престъпление по
чл. 244, ал.1 от НК. С постановление от 06.07.09г. е отказано образуване на
досъдебно производство.

- пр. пр. 1811/09г., наблюдаващ прокурор Величкова.  Образувана е
на  06.07.09г.  по  повод  изпратена  по  компетентност  от  РП  Пирдоп  тяхна
преписка, с оглед данни за престъпление по чл. 283а, вр. с чл. 282, ал.1 от НК.
С  постановление  от  15.07.09г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство  по  тези  текстове  от  НК,  а  преписката  е  изпратена  по
компетентност с указание да се образува досъдебно производство по чл. 311
от НК.

- пр. пр. 3176/09г., наблюдаващ прокурор Коцева. Образувана е на
15.10.09г.  по  повод  изпратена  от  РП  Ботевград  по  компетентност  тяхна
преписка. С постановление от 16.10.09г. е разпоредено на ОД на МВР София
извършването на проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в СОП на
17.11.09г.  С  постановление  от  24.11.09г.  е  отказано  образуването  на
досъдебно производство.

- пр. пр. 27/09г., наблюдаващ прокурор Бонева, преразпределена на
прокурор Медаров. Образувана е на 06.01.09г. по жалба от С. М. срещу Я. С.
/частен  съдебен  изпълнител/.  С  постановление  от  09.01.09г.  на  прокурор
Бонева е възложено на ОД на МВР София извършването на проверка,  със
срок  30  дни.  На  02.02.09г.  преписката  е  преразпределена  на  прокурор
Медаров. На 13.02.09г. в СОП е получено искане за продължаване срока на
проверката. Такова е отправено от наблюдаващия прокурор на 15.02.09г. до
Окръжния прокурор.  Искането е  уважено и срокът е  продължен с 30 дни.
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Срокът е бил продължен и с още 30 дни. На 03.04.09г. преписката е получена
в СОП и с постановление от 21.04.09г. е отказано образуването на досъдебно
производство. 

- пр. пр. 301/09г., наблюдаващ прокурор Йоцова.  Образувана е на
06.02.09г.  по  повод  изпратена  от  РП  Ботевград,  по  компетентност,  тяхна
преписка.  С  постановление  от  13.02.09г.  е  отказано  образуването  на
досъдебно производство.

- пр. пр. 645/09г., наблюдаващ прокурор Врачева.  Образувана е на
23.03.09г. по повод получена от РП Своге, по компетентност,  тяхна преписка,
с оглед данни за престъпление по чл. 278в, ал.1 от НК. С постановление от
17.04.09г. /изведено на 21.05.09г./ е постановен частичен отказ от образуване
на  досъдебно  производство,  а  преписката  е  върната  на  РП  Своге  за
произнасяне по компетентност, с оглед данни за престъпление по чл. 235 от
НК. 

2. Проверка на инстанционни преписки на ОП София, по които е
извършена  проверка  на  постановления  за  откази  от  образуване  на
наказателно производство на районните прокуратури

През 2008г. ОП София се е произнесла по 379 инстанционни преписки.
Потвърдени са 272 постановления и са отменени 107.

На случаен принцип бяха проверени някои инстанционни преписки:

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Ихтиман:

- пр. пр. 456/09г., наблюдаващ прокурор Николова. Образувана е по
повод жалба от 18.02.09г., заведена в РП Ихтиман с № 726/08г., срещу
постановление  на  РП  Ихтиман  от  10.12.08г.  Жалбата,  заедно  с
преписката  са  постъпили  в  СОП  на  26.02.09г.  С  постановление  от
05.03.09г. е потвърдено постановлението на РП Ихтиман. На 13.05.09г.
САП е  изискала  преписката  от  СОП,  във  връзка  с  постъпила  жалба
срещу постановлението на СОП. На същата дата преписката е изискана
от РП Ихтиман. Получена е в СОП на 27.05.09г. На 04.06.09г., прокурор
Личева от САП е потвърдила постановлението на СОП. 

- пр. пр. 890/09г., наблюдаващ прокурор Сигридова. Образувана е по
повод  жалба  срещу  постановление  от  18.09.09г.  на  РП  Ихтиман  по
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пр.пр. 336/09г. Постановлението е получено лично от жалбоподателя на
23.09.09г.  Жалбата  му  е  заведена  на  29.09.09г.  в  РП  Ихтиман.  На
05.10.09г.  преписката,  заедно  с  жалбата  е  постъпила  в  СОП.  На
06.10.09г.  с  постановление  на  ОП  София  постановлението  на  РП
Ихтиман е потвърдено. На 22.10.09г. преписката отново е изпратена от
РП  Ихтиман,  ведно  с  жалба  до  САП.  На  следващия  ден  СОП  е
изпратила  преписката  в  САП.  С  постановление  от  23.11.09г.  на
прокурор  Личева  от  САП  е  потвърдено  постановлението  на  СОП.
Преписката  е  била  проверена  по  инстанционен  път  и  от  ВКП,  като
постановлението на САП е било потвърдено. 

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Етрополе

- пр. пр. 2014/09г., наблюдаващ прокурор Филчев. На 15.10.09г. в ОП
София  е  постъпила  жалба  от  П.  П.  срещу  постановление  на  РП
Етрополе  от  08.10.09г.  На  16.10.09г.  преписката  е  разпределена  на
случаен принцип на наблюдаващия прокурор, който на същата дата е
изискал преписката от РП Етрополе. Постъпила е в СОП на 26.10.09г. С
постановление  от  30.10.09г.  постановлението  на  РП  Етрополе  е
потвърдено.

- пр.  пр.  2129/09г.,  наблюдаващ прокурор Тотева. Жалбата  е  срещу
постановление на РП Етрополе от 10.07.09г. Жалбата е постъпила в РП
Етрополе  на  21.07.09г.  Изпратена  е  на  22.07.09г.  в  СОП.  С
постановление  от  28.07.09г.  постановлението  на  РП  Етрополе  е
потвърдено.

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Сливница

- пр.пр.  520/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Медаров.  Обжалвано  е
постановление  за  отказ  от  образуване  на  ДП от  17.02.09г.  по  пр.пр.
713/08г. на прокурор Полетинска от РП Сливница. Жалбата е постъпила
в  СОП  на  09.03.09г.  На  10.03.09г.  прокурор  Медаров  е  изискал
преписката  от  РП  Сливница.  Постъпила  е  на  19.03.09г.  СОП  с
постановление  от  23.03.09г.   е  отменила  постановлението  на  РП
Сливница с указание за извършване на допълнителна проверка.

- пр.пр.  968/09г.,  наблюдаващ прокурор Калпакчиева. Обжалвано  е
постановление  на  прокурор  Дукова  от  РП  Сливница  за  отказ  да  се
образува досъдебно производство от 27.02.09г. Срещу постановлението
е постъпила жалба в РП Сливница на 24.04.09г. Преписката е заведена в
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СОП на 29.04.09г.  С постановление от 08.05.09г.  постановлението на
РП Сливница е потвърдено.

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Самоков:

- пр.пр.  3141/08г.,  наблюдаващ  прокурор  Вутова. Обжалвано  е
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на РП
Самоков от 11.02.09г. на прокурор Панева. По същата преписка е имало
предходно произнасяне на прокурора от РП с отказ от образуване на
досъдебно  производство  от  02.12.08г.,  отменено  с  постановление  на
прокурор Вутова от 23.12.08г. След извършена допълнителна проверка
прокурор  Панева  отново  прекратява  преписката  на  11.02.09г.,  което
прекратяване е обжалвано на 06.03.09г. Преписката е изпратена в ОП
София на 13.03.09г. и с постановление от 17.03.09г. отказът е отменен и
е разпоредено образуване на досъдебно производство. 

- пр.  пр.  1013/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Филчев. Обжалвано  е
постановление  на  прокурор  Бонева  от  РП  Самоков  от  14.04.09г.
Жалбата  е  постъпила  в  РП  Самоков  на  28.04.09г.  Преписката  е
получена в СОП на 07.05.09г.С постановление от  08.05.09г.  на СОП
постановлението на РП Самоков е потвърдено. На 22.06.09г. в СОП е
постъпила жалба до САП срещу постановлението на СОП. На 13.07.09г.
прокурор Филчев  е  изпратил до САП материалите по преписката.  С
писмо, изведено в АП София под № 3959/28.07.09г. на зам. -апелативен
прокурор Ганчев е разпоредено на СОП да се извърши „допълнителна
проверка по твърдяното в жалбата, че проверката на РП Самоков касае
различен от сочения от жалбоподателката имот”.  Въз основа на това
писмо,  с  писмо  от  18.08.09г.  прокурор  Филчев  разпорежда
извършването на допълнителна проверка на РП Самоков. Последвало е
постановление за образуване на ДП на прокурор Бонева от 03.11.09г. за
престъпление  по  чл.  313,  ал.1  от  НК,  извършено  на  28.03.03г.  По
образуваното  досъдебно  производство  са  извършени  действия  по
разследване и с постановление от 30.04.10г. е привлечено в качеството
на обвиняемо лице Гинка Балчийска за престъпление по чл. 313, ал.1 от
НК,  извършено  на  28.03.03г.  Постановлението  е  докладвано  на
прокурор  Бонева.  На  15.05.10г.  е  постъпило  писмо  от  районния
прокурор Георгиева, с което се иска от СОП да се извърши служебна
проверка и да се отмени постановлението за образуване на ДП, тъй като
видно още от първоначалните данни, към момента на образуване на ДП
наказателното преследване за престъплението по чл. 313, ал.1 от НК е
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било погасено по давност. С постановление от 18.05.10г. на прокурор
Филчев,  постановлението  на  прокурор  Бонева  от  03.11.09г.  за
образуване на досъдебно производство е отменено. 
По образуването  и  движението на  тази  преписка  се  констатират

няколко нарушения: 
1. Прокурорът от САП не се е произнесъл с предвидения в НПК акт.

Не  само  неспазването  на  формата,  но  и  указанията  му  в  писмо  да  се
извърши допълнителна проверка по преписка, по която е налице неотменен
отказ да се образува досъдебно производство на РП Самоков, потвърден от
СОП, показва съществено нарушение на процесуалните правила.

2. Без да е налице отмяна на постановлението за отказ на РП, както и
постановлението на СОП за потвърждаване, прокурорът от СОП също е
разпоредил с писмо извършването на допълнителна проверка. 

3. Наблюдаващият прокурор в РП Самоков е извършил допълнителна
проверка при наличие на неотменен отказ,  в  нарушение на процесуалните
правила чл. 24, ал.1, т.6 от НПК.

4.  Наблюдаващият  прокурор  в  РП  Самоков  е  образувал  ДП  и  е
разпоредил  разследване  при  наличието  на  две  фрапиращи  нарушения-
неотменен отказ за образуване на досъдебно производство и при безспорни
първоначални данни за изтекла давност за наказателно преследване. 

5. Наблюдаващият прокурор в РП Самоков е съгласувал постановление
за  привличане  на  обвиняемо  лице  за  същото  престъпление  /като  е  имал
възможност повторно да прецени изтичането на давностните срокове/. 

6. Постановлението на СОП, с което е отменено постановлението за
образуване  на  досъдебно  производство,  след  като  вече  е  привлечено
обвиняемо лице по делото, е незаконосъобразно и следва да бъде предмет на
служебна проверка, тъй като с този прокурорски акт се отменя единствено
акта за образуване, а не и акта за привличане на обвиняемо лице. След като
вече  е  било  извършено  такова  действие  по  привличане,  макар  и
незаконосъобразно, то води след себе си правни последици, различни от тези
на постановлението за образуване. Следвало е наказателното производство
да бъде прекратено, за да се прекратят и всички последици от действието
на постановлението за привличане на обвиняемо лице.

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Костинброд:

- пр.пр.  2485/09г.,  наблюдаващ прокурор Медаров. Образувана е  на
21.08.09г.  по  повод  изпратена  от  РП  Костинброд  по  компетентност
жалба от Д. М. срещу постановление за отказ да се образува досъдебно
производство  по  пр.пр.  363/09г.  на  РП  Костинброд.  Преписката  е
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разпределена  на  24.08.09г.  на  прокурор  Медаров,  който  с
постановление  от  25.08.09г.  е  отменил  постановлението  на  РП
Костинброд и е разпоредил да се образува досъдебно производство. На
15.10.09г. в СОП е получено постановление от 13.10.09г. на САП, видно
от  което  Красимира  Филипова  -  зам.  районен  прокурор  на  РП
Костинброд е била изпратила сигнал срещу постановлението на СОП от
25.08.09г.  с  искане  да  се  отмени  постановлението  на  СОП  като
неправилно  и  незаконосъобразно.  С  постановлението  на  САП  е
потвърдено постановлението на СОП, като е разпоредено и образуване
на  досъдебно  производство  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл. 194 от НК. 

- пр.пр.  1295/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Филчев. Образувана  е  на
14.05.09г.  по  повод изпратена  от  РП Костинброд,  по  компетентност,
жалба от О. В. срещу постановление за отказ да се образува досъдебно
производство по пр.пр. 1085/08г. С постановление от 15.05.09г. на СОП
постановлението на РП Костинброд е потвърдено. На 27.05.09г. в СОП
е  получена  жалба  срещу  постановлението  от  15.05.09г.  на  СОП.  С
писмо от 29.05.09г. преписката е изискана от РП Костинброд. Получена
е на 08.06.09г. и е изпратена в САП на 09.06.09г. С постановление на
САП от 19.06.09г. постановлението на СОП е потвърдено.

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Пирдоп:

- пр.  пр.  2317/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Вутова. Образувана  е  на
06.08.09г. по повод жалба от М. С. срещу постановление за отказ от
образуване на наказателно производство от 01.12.08г.,  както и срещу
постановление  от  09.02.09г.  С  писмо  от  07.08.09г.  преписката  е
изискана от РП Пирдоп. На 17.08.09г. е получено писмо от РП  Пирдоп,
видно от  което  пр.пр.  878/08г.  е  изпратена  по  компетентност  на  РС
Пирдоп на 09.02.09г. С писмо от 08.09.09г. е изискано от РС Пирдоп
гражданското  дело,  по  което  е  приложена  преписката.  Делото  е
получено  в  СОП  на  15.09.09г.  С  постановление  от  25.09.09г.
постановлението на РП Пирдоп от 09.02.09г. на прокурор Иван Иванов
е  отменено,  тъй  като  „по  своята  същност  се  явява  произнасяне  по
жалбата  на  М.  С.  срещу  постановление  за  отказ  да  се  образува
досъдебно  производство от  01.12.08г.  по  пр.пр.  878/08г.,  което  е  от
компетентност на Окръжна прокуратура – София”. Постановлението от
01.12.08г.  също  е  отменено,  като  е  разпоредено  да  се  извърши
допълнителна проверка.
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- пр.  пр.  2503/09г.,  наблюдаващ прокурор Филчев. Образувана е  на
24.08.09г. по повод изпратена от РП Пирдоп по компетентност жалба от
Н.  К.  срещу  постановление  за  отказ  да  се  образува  ДП  по  пр.пр.
365/09г.  от  01.06.09г.  С  постановление  от  25.08.09г.  на  СОП,
постановлението  на  РП  Пирдоп  е  отменено  и  е  разпоредено  да  се
извърши допълнителна проверка. На 04.05.20г. в СОП е получена жалба
срещу постановление по същата преписка на РП Пирдоп от 18.02.10г., с
което  отново  е  отказано  да  се  образува  досъдебно  производство.  С
постановление от 05.05.10г. на СОП, постановлението на РП Пирдоп е
потвърдено.

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Елин Пелин:

- пр. пр. 662/09г., наблюдаващ прокурор Николова. С постановление
на  прокурор  Добрев  от  РП  Елин  Пелин  от  11.04.08г.  е  отказано
образуване  на  досъдебно  производство  по  чл.  293  а  от  НК.
Постановлението  е  обжалвано  чрез  РП Елин  Пелин,  като  жалбата  е
заведена  на  20.03.09г.  На  същата  дата  преписката  е  изпратена  за
инстанционна  проверка  на  СОП,  където  е  заведена  на  25.03.09г.  С
постановление  от  30.03.09г.  наблюдаващият  прокурор  е  отменил
постановлението на РП Елин Пелин и е разпоредил извършването на
проверка.

- пр. пр. 2570/09г.,  наблюдаващ прокурор Панчева.  Жалбоподателят
С.  А.  е  обжалвал  три  постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство по пр.пр. № № 512/09г., 513/09г. и 573/09г. по
описа на РП Елин Пелин. Преписките са постъпили в СОП на 04.09.09г.
И трите са били решени от наблюдаващ прокурор в РП Елин Пелин -
Искра Билярска. Наблюдаващият прокурор от СОП се е произнесъл с
постановление от 26.09.09г., като е обсъдил всяка една от преписките и
постановените прокурорски актове, потвърдил е два от постановените
отказа  и  е  отменил  един,  като  е  изложил   конкретни  мотиви  защо
приема, че постановлението е необосновано и незаконосъобразно. 

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Ботевград:

- пр.  пр.  2792/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Коцева. Образувана  е  на
17.09.09г.  по  повод  изпратена  от  РП  Ботевград  пр.пр.  1314/09г.  за
извършване на служебна проверка. Тази преписка е била образувана в
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РП Ботевград по повод постъпила жалба от М. Г. срещу И. И., който не
е  изпълнил  задължението  си  в  размер  на  повече  от  две  вноски  по
изплащане  на  ежемесечна  издръжка  на  двете  им  деца.  Отказано  е
образуване на досъдебно производство с постановление от 05.08.09г. на
РП  Ботевград.  След  извършена  служебна  проверка  от  СОП,  с
постановление  от  26.09.09г.,  постановлението  на  РП  Ботевград  е
отменено  като  неправилно,  необосновано  и  незаконосъобразно  и  е
разпоредено  да  се  извърши  проверка,  тъй  като  такава  въобще  не  е
извършвана.  Като  аргумент   за  отказа  от  образуване  на  досъдебно
производство,  прокурор  Цекова  от  РП  Ботевград  е  посочила,  че
съдебното решение, с което е утвърдено споразумение по чл. 101 от
СК не представлява осъдително решение /с осъдителен диспозитив, с
което се предявява осъдителен иск/. Приела е, че щом задължението на
бащата произтича от постигнато между страните споразумение, то
няма осъдителен характер и бащата няма качеството но осъден по
смисъла на чл. 183, ал.1 от НК.

- пр.  пр.  2178/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Сигридова  /Марков/.
Образувана  е  на  28.07.09г.  по  повод  изпратено  от  ВКП  копие  от
постановление на РП Ботевград от 13.07.09г. по пр.пр. 546/09г., с което
е отказано образуването на досъдебно производство по чл. 235 от НК. С
писмо от 28.07.09г. прокурор Сигридова е изискала преписката от РП
Ботевград. Същата е получена на 05.08.09г. и на 06.08.09г. е възложена
на прокурор Марков. С постановление от 10.08.09г. постановлението на
РП Ботевград е потвърдено.

Проверени  постановления  за  отказ  да  се  образува  наказателно
производство на РП Своге:

- пр. пр. 551/09г., наблюдаващ прокурор Калпакчиева.  Обжалвано е
постановление за отказ да се образува ДП от 04.10.06г.  на прокурор
Барболова. Жалбата е постъпила на 04.03.09г. в РП Своге.  Не е ясно
кога  жалбоподателят  е  бил уведомен за  постановлението за  отказ  от
образуване на ДП и по какви причини жалбата е депозирана близо 3
години след постановлението. Тъй като на самата жалба също липсва
дата, то не би могло да се установи кога жалбоподателят е получил
постановлението  и  кога  реално  е  депозирал  жалбата  в  РП  Своге.
Преписката, заедно с жалбата са изпратени в СОП на 09.03.09г. и на
16.03.09г.  прокурор  Калпакчиева  е  отменила  постановлението  на  РП
Своге и е разпоредила образуване на досъдебно производство. 
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- пр.пр.  217/09г.,  наблюдаващ прокурор Калпакчиева. Обжалвано  е
постановление  от  12.01.09г.  на  прокурор  Барболова  от  РП  Своге  за
отказ  да  се  образува  досъдебно  производство  по  пр.пр.  696/08г.  за
престъпление  по  чл.  131,  216  и  чл.  144,  ал.3  от  НК.  Жалбата  е
депозирана в СОП на 27.01.09г.  На 29.01.09г.  прокурор Калпакчиева
изисква  преписката  от  РП Своге.  На 09.02.09г.  преписката,  заедно  с
обжалваното постановление са заведени в СОП.  С постановление от
31.03.09г.  прокурорът  от  СОП  е  потвърдил  частично  и  отменил
частично постановлението на РП Своге.  Независимо, че е произнесено
със закъснение,  постановление на СОП се отличава с изключителна
задълбоченост в анализа на събраните данни,

Всички  проверени  преписки,  приключили  с  отказ  от  образуване  на
досъдебно  производство  са  подредени  хронологично,  съдържат  всички
документи,  отразяващи  движението  им,  както  и  произнесените
прокурорски актове. Към всяка една от преписките е приложен и протокол
за случайно разпределение на преписката.

Констатираха  се  някои  единични  случаи,  при  които  са  допускани
нарушения по образуването и движението на преписките, които могат да
бъдат преустановени в бъдеще  от наблюдаващите прокурори при по-добра
организация на личната работа.

Като  цяло  произнасянията  на  прокурорите  по  разпределените
преписки е в законоустановения едномесечен срок.    

Отразяванията във входящия дневник са пълни и точни.
В съответствие  с Указание И – 281/2006 г. на главния прокурор на

Република  България,  в  случаите,  когато  срокът  за  извършване  на
проверките  е  бил  недостатъчен,  наблюдаващите  прокурори  изготвят
своевременно  мотивирано  искане  до  окръжния  прокурор  за  неговото
продължаване.
    

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

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства
Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. са били общо 490, а

бързите  производства  –  2.  През  2009г.  са  образувани  251 досъдебни
производства  и са наблюдавани още  239  досъдебни производства,  които са
били образувани през предходни години. През 2009г. са наблюдавани и  две
бързи производства. 
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 През  2009г.  са  решени общо  310 досъдебни  производства,  както  и
двете бързи производства. В края на периода за произнасяне от прокурор са
се намирали 29 досъдебни производства.
 

Извърши  се  проверка  на  образуването  и  движението  на  следните
наблюдавани  досъдебни  производства  към  момента  на  проверката  по
прокурори:

- Прокурор  Врачева  към  момента  на  проверката  наблюдава  10
досъдебни производства.  По ДП 7/10г. по описа на ОСлО при СОП,
/пр.пр.  3186/09г.  по  описа  на  СОП/  по  искане  на  наблюдаващия
прокурор съдът е допуснал обезпечение на наказание „конфискация” на
няколко  недвижими  имота.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Николова  към  момента  на  проверката  наблюдава  15
досъдебни  производства. Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор Калпакчиева към момента на проверката наблюдава 8
досъдебни производства. Във всички проверени дела при разрешаване
на  допълнителен  срок  от  САП  е  отбелязана  датата,  от  която  се
разрешава, с изключение на ДП 73/2010г. /  пр.пр. 1128/2010г./Всички
наблюдавани  досъдебни  производства  са  в  законоустановения  или
разрешен срок на разследване. 

- Прокурор  Марков  към  момента  на  проверката  наблюдава  5
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Вутова  наблюдава  4  досъдебни  производства.  Всички
наблюдавани  досъдебни  производства  са  в  законоустановения  или
разрешен срок на разследване.

- Прокурор  Коцева  към  момента  на  проверката  наблюдава  10
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
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производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Панчева  към  момента  на  проверката  наблюдава  12
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Тотева  към  момента  на  проверката  наблюдава  5
досъдебни  производства.   Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Торбова  към  момента  на  проверката  наблюдава  15
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Величкова  към  момента  на  проверката  наблюдава  9
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Христов  към  момента  на  проверката  наблюдава  10
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Филчев  към  момента  на  проверката  наблюдава  8
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Йоцова  към  момента  на  проверката  наблюдава  14
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Гугушева  към  момента  на  проверката  наблюдава   7
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
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производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Медаров  към  момента  на  проверката  наблюдава  15
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

- Прокурор  Сигридова  към момента  на  проверката  наблюдава  11
досъдебни  производства.  Всички  наблюдавани  досъдебни
производства  са  в  законоустановения  или  разрешен  срок  на
разследване.

Прокурорите  в  СОП  наблюдават  ефективно  неприключилите
досъдебни  производства,  като  следят  спазването  на  сроковете  и
своевременно искат продължаване им.

За разлика от други проверени прокуратури в страната /включително
всички  районни  прокуратури  на  територията  на  София-окръг/,  където
разпоредбата на чл. 72 от НПК не се прилага, в СОП се установиха  пет
такива  случаи,  като  по  един  от  тях  /пр.  пр.  3186/09г.,  наблюдавана  от
прокурор Врачева/ беше извършена пълна проверка. Прокурорът е направил
искане  до  съда  за  допускане  на  обезпечение  на  кумулативно  предвидено
наказание  „конфискация”  на  няколко  недвижими  имота,  собственост  на
обвиняемото  лице.  Действията  на  прокурора  са  своевременни.
Положителната практика на прокурорите от СОП по приложението на чл.
72 от НПК, следва не само да бъде откроена, но и да бъде последвана от
прокурорите в останалите прокуратури.  

При  проверка  в  Описната  книга  за  работата  на  следователя  и
органите на дознанието се установиха случаи, при които САП не отбелязва
датата,  от  която  разрешава  продължаването  на  срока  на  разследване
/пр.пр.  127/10г.;  пр.пр.  359/09г.;  пр.пр.  776/08г.,  пр.пр.  828/10г.,  пр.пр.
3158/09г./ . 

С  оглед  изменението  на  НПК /ДВ.  бр.32  от 27  Април  2010г./  не  се
налага  отправянето  на  препоръка  към  прокурорите  от  САП,  които  са
допуснали  по  изброените  преписки  разрешаване  на  допълнителен  срок  на
разследване, без да посочат първоначалната дата.

2. Проверка на образуването и движението на спрените досъдебни
производства
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През 2009 г. са спрени общо 65 наказателни производства, от които 54
спрени срещу неизвестен извършител и 11 срещу известен извършител.

Възобновени са 14 наказателни производства през 2009 г., от които 12
водени срещу неизвестен извършител и 2 - срещу известен извършител. 

Към  момента  на  проверката  наличните  дела  в  СОП,  спрени  срещу
известен извършител, са  11. Бяха изискани всички спрени дела, от които се
извърши проверка на следните:

- ДП 116/03г. по описа на ОСлС София /пр.пр. 772/03г. по описа на
СОП/, наблюдаващ прокурор Марков. Досъдебното производство е
образувано  с  постановление  на  СОП  от  30.07.03г.  срещу  Ю.  И.  за
престъпление по чл. 257, ал.1 вр. с чл. 255, ал.1 от НК. С постановление
от  25.05.04г.  наказателното  производство  е  спряно  на  основание  чл.
239,  ал.1,  т.3  от  НПК  /отм./.  С  постановление  от  02.01.08г.
наказателното  производство  е  възобновено.  Срокът  на  разследване  е
бил удължен с четири месеца от САП и с общо шест месеца от главния
прокурор. На 06.01.09г. делото е постъпило в СОП с мнение за спиране,
на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 21.01.09г.
наказателното производство е спряно на същото основание за срок от
една година. На 26.03.09г. в СОП е получено писмо с приложени към
него справки от водещия разследването следовател, видно от които П.
С.  /станалият  причина  за  спиране  на  наказателното  производство
свидетел/  не  е  бил  установен  към  момента.  Към  момента  на
проверката наказателното производство не е възобновено.

- ДП 87/04г. по описа на ОСлО към СОП /пр.пр. 572/03г. по описа на
СОП/. Образувано е с постановление на прокурор Вутова от 03.06.04г.
срещу В. В. за престъпление по чл. 257, ал.1, вр. 256 от НК. Срокът на
разследването е бил продължен с четири месеца. На 14.12.04г. прокурор
Марков  е  изпратил  напомнително  писмо  до  водещия  разследването
следовател.  На  13.01.05г.  делото  е  получено  в  СОП  с  мнение  за
прекратяване на основание чл. 237, ал.1, т.2 от НПК. С постановление
от  03.02.05г.  наказателното  производство  е  спряно  на  основание  чл.
239, ал.1, т.3 от НПК /отм./. Указано е да се установят две лица – А. Б. и
М.  А.,  които  се  намират  извън  пределите  на  страната,  с  оглед
извършване на разпит, в качеството им на свидетел. С постановление от
22.06.07г.  наказателното  производство  е  възобновено,  с  оглед
разпоредбата  на  чл.  244,  ал.7  от  НПК.  Срокът  на  разследване  е  бил
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продължен от САП с четири месеца. На 04.02.08г. делото е получено в
СОП. С постановление от 06.02.08г. на прокурор Марков наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК за срок от
една година. С постановление от 11.12.08г. наказателното производство
е  възобновено  на  основание  чл.  244,  ал.7  от  НПК.  Срокът  на
разследването е бил продължен с четири месеца от САП и с още осем
месеца  от  ВКП.  Делото  е  получено  в  СОП  на  18.02.10г.  С
постановление  от  26.02.10г.  наказателното  производство  е  спряно  на
основание чл. 244, ал.1, т. 3 от НПК, предвид обстоятелството, че още
не са  разпитани свидетелите  А.  Б.,  М.  А.  и  Н.  Ш. След спиране  на
наказателното  производство,  водещият  разследването  следовател  е
предприел отново действия по установяването на трите лица, като на
27.04.10г. в СОП е получена справка, че местонахождението на тримата
все още не е установено. На 29.04.10г. в СОП е получено писмо от ОД
на МВР Пловдив, видно от което Н. Ш. е установена, като е посочен
неин адрес и телефон за връзка.  С писмо от 30.04.10г. това писмо е
изпратено на ОСлО при СОП.

- ДП 6/05г.  по описа на ОСлС /пр.пр.  1394/04г.  по описа на СОП/.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор
Сарафов от 10.01.05г. срещу А. А. за престъпление по чл. 257, ал.1, вр. с
чл.  256 от НК. Определен е срок за разследване два месеца, който е
продължен с четири месеца. Делото е постъпило в СОП на 07.07.05г. с
мнение за спиране на наказателното производство на основание чл. 239,
ал.1,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  07.07.05г.  наказателното
производство  е  спряно  на  същото  основание.  В  постановлението  е
указано  да  се  продължи  издирването  на  извършителя  на
престъплението. През 2007г. и 2008г.  в СОП са получавани справки,
видно от които извършителят не е установен. 

- ДП 132/05г. по описа на ОСлС София /пр.пр. 67/04г. по описа на
СОП/. Досъдебното  производство  е  образувано  с  постановление  на
прокурор Калпакчиева от 13.07.05г. срещу П. П. за престъпление по чл.
256, ал.1 и чл. 313 , ал.1 от НК. Определен е срок за разследване два
месеца. На 25.10.05г. е изпратено напомнително писмо от СОП. Делото
е получено в СОП  на 08.11.05г. с мнение за спиране на наказателното
производство.  С  постановление  от  16.11.05г.  наказателното
производство е спряно на основание чл. 22, т.2 от НПК /отм./, тъй като е
установено,  че  П.  е  напуснала  страната  на  22.09.05г.През  2006г.  и
2007г. са получени справки, видно от които П. все още не се е върнала.
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В  делото  не  се  съдържат  данни  същата  да  е  обявена  за
общодържавно издирване.

- ДП 34/08г. по описа на ГПУ – 01 – Калотина /пр.пр. 1735/08г./. по
описа на СОП/. Досъдебното производство е образувано по реда на чл.
212,  ал.2  от НПК на 06.07.08г.  срещу М.  Д.  /френски гражданин/  за
извършено престъпление по чл. 242, ал.2 и чл. 354а, ал.3, т.1 от НК. М.
е привлечен в качеството на обвиняем на 07.07.08г.,  като му е взета
мярка за  неотклонение  „подписка”.  Разследването  е  приключило със
заключително  постановление  от  05.09.08г.  с  мнение  за  спиране  на
основание  чл.  25,  т.2  от  НПК.  С  постановление  от  07.07.08г.
наблюдаващият прокурор Панчева е наложила на обвиняемия забрана
да напуска пределите на България,  без разрешение на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 12.09.08г. наказателното производство е
спряно на основание чл. 25, т.2 от НПК. В постановлението е отразено,
че водещият разследването е изготвил предложение до Началника на
РГС  Драгоман,  М.  Д.  да  бъде  обявен  за  общодържавно  издирване.
Указано  е  на  всеки  три  месеца  да  се  докладва  на  наблюдаващия
прокурор за резултатите от издирването.  По делото няма приложена
нито една  справка  за  резултатите  от издирването,  както  и  няма
данни дали Д. е бил обявен за общодържавно издирване.

При извършената ревизия на  СОП за  дейността и  през  2008 г.  от
САП, в изпълнение на Заповед № 585/09г. на апелативния прокурор на САП, е
направена  констатация  за  недостатъчно  ефективен  контрол  на
наблюдаващите прокурори по спрените досъдебни производства. Въз основа
на  направената  препоръка  от  САП  за  подобряване  на  работата  на
прокурорите  в  тази  насока  административният  ръководител  –  окръжен
прокурор  на  СОП  е  издал  три  заповеди  №  37/10г.,  42/10г.  и  48/10г.  При
извършената проверка на спрените досъдебни производства се установява
положителна тенденция в работата на прокурорите при осъществяване на
функцията по ръководство и контрол на спрените досъдебни производства,
която следва да продължи.

Със Заповед № 239/07 г. на Окръжния прокурор на СОП е разпоредено
в СОП и всички районни прокуратури на нейна територия да се въведат
нарочни  дневници  за  спрените  досъдебни  производства  –  отделно  срещу
известен и срещу неизвестен извършител. В тези дневници е следвало да се
отбелязват: № на преписката и на досъдебното производство, кога и за
какво престъпление е  образувано,  срещу кого,  наблюдаващият прокурор и
разследващия  орган,  причината  за  спиране  и  датата  на  изтичане  на
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давността.   В  изпълнение  на  тази Заповед  се  води  Дневник  на спрените
досъдебни  производства.  При  извършената  проверка  на  Дневника  се
установи следното, че със Заповед № 642/19.10.09г. на административния
ръководител е разпоредено да се извърши проверка на Дневника за спрените
досъдебни производства, като се установи воден ли е редовно и попълнен ли
е  с  всички  необходими  реквизити.  Изпълнението  на  тази  заповед  е
възложено на прокурорите Врачева и Панчева.   На първата страница на
Дневника се установи, че прокурорите, на които е възложено изпълнението,
са извършили проверка, съответно на 10.11.09г. и 18.11.09г. и са отбелязали,
че при проверката не са констатирали нарушения. При извършената от нас
проверка на отразяването на образуването и движението на спрените дела
се установиха пропуски при воденото, като липсват съществени записвания,
а  по  някои  от  делата  са  отбелязани  само  номерата  на  прокурорските
преписки,  без каквито и да било други записвания /например: под № 31 в
частта на Дневника за спрени дела срещу известен извършител е записана
пр.пр. № 295/95г. без да има никакви други записвания; под № 92 е записана
пр.пр. 1485/04г. с името на наблюдаващия прокурор и без други записвания;
липсват  отбелязвания  и  по  пр.пр.  161/03г  и  1288/96г./  В  книгата  има  и
непопълнени  цели  графи,  освен  това  има  прекъсване  на  номерацията
/например след пореден № 75 има нова страница, на която са записани две
спрени дела, без номера, три полета са оставени непопълнени, двете спрени
дела  не  са  обозначени  с  пореден  номер,  а  на  следващата  страница  е
продължило номерирането под № 76/. Очевидно въвеждането и воденето на
Дневника   за  спрените  наказателни  производства  е  формално.  От друга
страна изпълнението на заповедта на административния ръководител за
проверка на воденето на тази книга също е формално. Данните в книгата за
спрените  производство,  по  начина  по  който  са  въведени,  не  могат  да
подпомогнат нито прокурорите, нито административния ръководител при
обобщаване на статистика, аналитична дейност и др. 

Независимо,  че  данните,  които  следва  да  се  съдържат  в
Дневниците за спрените досъдебни производства, са възпроизведени като
съдържание в заповедта на окръжния прокурор на СОП от заповед № ЛС
2403/2007 г. на главния прокурор на Република България, препоръчително
е заповедта на окръжния прокурор на СОП да бъде допълнена, тъй като с
оглед  предназначението  на  тези  дневници  е  необходимо  в  тях  да  се
отбелязват  и  данни,  относно  датата  на  спиране  на  наказателното
производство, на възобновяването му, както и данни по приключването
му. 
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3. Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените
наказателни производства

Съгласно  предоставената  справка,  за  2009г.  са  прекратени  156
наказателни  производства,  от  които  27 поради  изтекла  давност.  Срещу
известен  извършител  са  прекратени  21 досъдебни  производства,  срещу
неизвестен извършител 135 досъдебни производства.

Беше  извършена  проверка  на  случаен  принцип  на  прекратени
досъдебни производства:

- пр.пр.  1624/07г.,  наблюдаващ  прокурор  Тотева.  Досъдебното
производство  е  образувано  на  09.07.08г.  срещу  НИ  за  това,  че  на
21.05.07г., поради незнание или немарливо изпълнение на занятие,  или
друга  правно  регламентирана  дейност,  представляващи  източник  на
повишена опасност, е причинил смъртта на Г. С. – престъпление по чл.
123, ал.1 от НК. Проследи се движението на досъдебното производство,
като  се  установи,  че  първоначално  е  отказано  образуване  на  такова,
който отказ е бил обект на инстанционен контрол. След приключване
на ДП с постановление от 16.03.09г., същото е прекратено на основание
чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Постановлението е обжалвано и е отменено.
Допълнителното  разследване  е  приключило  и  делото  е  постъпило  в
СОП на 20.04.10г. и с постановление от 28.04.10г. отново е прекратено.
Във  връзка  с  постъпила  жалба  в  САП  досъдебното  производство  е
изискано на 02.06.09г. за произнасяне от горестоящата прокуратура. 

- пр.пр.  2175/07г.,  наблюдаващ  прокурор  Сигридова. Досъдебното
производство е образувано срещу неизвестен извършител, за това, че на
21.08.07г.  в  с.  Мирово,  област  София,  при  управление  на  МПС  е
нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е
причинил средна телесна повреда на Б. С. – престъпление по чл. 343,
ал.1,  б.б,  пр.второ  от  НК.  С  постановление  на  СОП  от  05.11.08г.
досъдебното производство е прекратено. Постановлението е обжалвано
в законоустановения срок и с определение на СОС по ЧНД 739/08г. от
06.01.09г. обжалваното постановление е отменено. След връщането на
досъдебното  производство  на  органа  по  разследване  са  събрани
допълнителни  доказателства.  С  постановление  от  03.06.09г.
досъдебното производство отново е прекратено.  Това постановление е
обжалвано пред СОС и с определение от 16.07.09г. по ЧНД 323/09г. е
отменено. Определението е  протестирано от наблюдаващия прокурор
пред  САС,  като  съдебният  състав  се  произнася  на  05.08.09г.  с
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потвърдителен съдебен акт. На 28.01.10г. наблюдаващият прокурор от
СОП  е  внесъл  обвинителен  акт  в  съда.  Разглеждането  на  делото  е
насрочено  на  31.03.10г.,  след  което  е  отложено  за  12.05.10г.  Към
момента  на  проверката  няма  данни  делото  да  е  приключило.  Няма
нарушения  по  образуването  и  движението.  Многократно  са  искани
продължавания  на  срока  на  разследването,  които  са  правени
своевременно и са давани от компетентния орган. 

- пр.пр.  1676/08г.  ,  наблюдаващ  прокурор  Николова. Досъдебното
производство е  образувано на 28.06.08г.  за  престъпление по чл.  123,
ал.1  от  НК.  След  изтичане  на  двумесечния  срок  за  разследване  е
уважено искане за допълнителен четиримесечен срок.  Приключилото
досъдебно производство е постъпило в СОП на 18.02.09г. На 23.02.09г.
е  постановено  прекратяване  на  досъдебното  производство,  поради
липса  на  съставомерност  на  извършеното  деяние.  Досъдебното
производство,  заедно  с  постановлението  е  изпратено  за  служебна
проверка в САП на 30.03.09г. С постановление на САП от 08.04.09г. е
потвърден прокурорският акт и делото е върнато в СОП.  

- пр.пр.  2095/08г.,  наблюдаващ  прокурор  Тотева. Досъдебното
производство е  образувано на 14.08.08г.  за  престъпление по чл.  343,
ал.1,  б.”в”  от  НК.  С  постановление  от  24.04.09г.  наказателното
производство е прекратено от СОП. Постановлението е обжалвано пред
СОС и е отменено с определение от  28.05.09г. На 01.06.09г. е изготвен
протест  от  наблюдаващия прокурор,  който е  разгледан  от  САС  и с
определение от 03.08.09г. съдът приема, че протестът е неоснователен и
потвърждава  определението  на  СОС.  След  извършени  допълнителни
действия  по разследването,  на  22.03.10г.  наказателното  производство
отново е прекратено от СОП. Обжалвано е пред СОС и е потвърдено с
определение от 29.03.10г. 

- пр.пр. 1573/08г.,  наблюдаващ  прокурор  Гугушева. Досъдебното
производство е образувано на 17.06.08г. срещу НИ за престъпление по
чл.  115  от  НК.  На  06.08.08г.  наказателното  производство  е  било
прекратено  с  постановление  на  наблюдаващия  прокурор.  Делото,
заедно с постановлението са изпратени в САП на 19.11.08г. за служебна
проверка. С постановление от 29.12.08г. на прокурор Личева от САП,
постановлението на СОП е потвърдено.  
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-  пр.  пр.  3067/07г.,  наблюдаващ  прокурор  Врачева.  Досъдебното
производство е образувано на 05.12.07г. срещу НИ за престъпление по
чл.  123,  ал.1  от  НК.  С  постановление  от  09.06.08г.  наказателното
производство е прекратено. По повод жалба срещу постановлението, с
определение от 22.07.08г. по ЧНД № 390/09г. на СОС, постановлението
на  СОП  е  отменено.  Извършено  е  допълнително  разследване  и  с
постановление  от  25.06.09г.  на  СОП  наказателното  производство
отново е прекратено. С определение от 27.07.09г. по ЧНД № 343/09г.
СОС е отменил постановлението на СОП. На 31.07.09г. наблюдаващият
прокурор  е  изготвил  протест  чрез  СОС  до  САС.  С  определение  от
24.08.09г.  по ВНЧД № П- 277/09г.  САС е отменил определението на
СОС и е потвърдил постановлението на СОП от 25.06.09г.

- пр.  пр.  2469/08г.,  наблюдаващ  прокурор Николова. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал.2 от НПК на 04.12.08г.
и  е  водено  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  115  от  НК.  С
постановление от 01.06.09г. наказателното производство е прекратено.
Това постановление е обжалвано и потвърдено от СОС с определение
от 20.07.09г. по ЧНД № 293/08г.

- пр.  пр.  682/08г. Досъдебното  производство  е  образувано  с
постановление от 16.03.99г.  срещу Д. В. за престъпление по чл. 282,
ал.1 от НК. За последен път наказателното производство е било спряно
с  постановление  от  23.01.09г.  на  прокурор  Бонева от  СОП  на
основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. Поради изтичане на срока по чл.
244, ал.8 от НПК, с постановление на прокурор Медаров от 05.02.10г.,
наказателното производство е възобновено и прекратено на основание
чл. 24, ал.1, т. 1,2 и 3 от НПК.  Това постановление не е проверено по
инстанционен ред.

- пр.  пр.  1890/08г.,  наблюдаващ  прокурор  Марков.  Досъдебното
производство е образувано на 21.07.08г. срещу НИ за престъпление по
чл. 343, ал.1, б.„в” от НК. С постановление от 20.02.09г. наказателното
производство  е  било  прекратено.  Наследниците  на  пострадалия  са
обжалвали  прокурорския  акт  пред  СОС,  който  с  определение  от
06.04.09г. е отменил постановлението на СОП. В хода на досъдебното
производство са давани изрични указания на наблюдаващия прокурор и
са извършени множество действия по разследване. Делото е получено
в  СОП  на  23.10.09г.  Въпреки  положените  усилия  за  разкриване  на
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обективната  истина  по  делото,  с  постановление  от  12.11.09г.
наказателното производство е спряно.

- пр.  пр.  2381/06г.,  наблюдаващ  прокурор  Филчев.  Досъдебното
производство  е  образувано  с  постановление  от  22.06.07г.  за
престъпление по чл. 255, ал.3 от НК.   Срокът за разследването е бил
продължаван, включително и от главния прокурор. На 11.06.08г. делото
е  получено  в  СОП  с  мнение  за  прекратяване.  С  постановление  от
16.07.08г. наказателното производство е прекратено. По искане от САП
преписката е изпратена там, с оглед извършване на проверка от отдел
„Инспекторат”  при  ВКП.  С  постановление  от  04.12.08г.  на  САП,
постановлението на СОП е потвърдено. С постановление от 11.02.09г.
на ВКП, постановлението на САП е потвърдено.

- пр.  пр. 1408/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Христов.  Досъдебното
производство  е  образувано на  22.05.09г.  по реда  на  чл.  212 от  НПК
срещу НИ, за престъпление по чл. 115 от НК. На 03.07.09г. делото е
получено  в  СОП  с  мнение  за  прекратяване.  С  постановление  от
06.07.09г.  наказателното производство е  прекратено.  След извършена
служебна  проверка  от  САП,  с  постановление  от  21.10.09г.
постановлението на СОП е отменено. След получаване на делото в СОП
същото  е  изпратено  на  разследващите  органи  за  извършване  на
действия по разследването. Срокът на разследването е бил продължен с
два  месеца  и  на  02.03.10г.  делото  е  получено  в  СОП  с  мнение  за
прекратяване.  С  постановление  от  09.04.10г.  наказателното
производство е прекратено. 

- пр. пр. 2371/08г.  Преписката е образувана по повод изпратено от РП
Пирдоп досъдебно производство, по компетентност, предвид данни за
престъпление  по  чл.  343,  ал.1,  б.в,  вр.  с  чл.  342,  ал.1  от  НК. С
постановление  на  прокурор  Бонева от  26.09.08г.  досъдебното
производство  е  прието  по  компетентност  в  СОП.  Срокът  на
разследването  е  бил  продължен  от  САП.  На  27.03.09г.  делото  е
получено  в  СОП  с  мнение  за  прекратяване  на  наказателното
производство.  С  постановление  от  21.04.09г.  на  прокурор  Медаров
наказателното  производство  е  прекратено.  На  11.05.09г.  в  СОП  е
постъпила  жалба  до  СОС  срещу  това  постановление.  На  14.05.09г.
жалбата,  ведно  с  делото  са  изпратени  на  СОС  .  С  определение  от
26.05.09г.  по ЧНД № 212/09г.  съдът  е  отменил постановлението и  е
върнал делото за изпълнение на дадените указания. След изпълнение на
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указанията  и  приключване  на  разследването,  на  19.04.10г.  делото  е
постъпило  в  СОП  с  мнение  за  прекратяване.  С  постановление  от
13.05.10г.  наказателното  производство  отново  е  прекратено.  На
21.05.10г. в СОП е постъпила жалба до СОС срещу постановлението,
разпределена  е  на  прокурор  Медаров  на  25.05.10г.  и  на  28.05.10г.
делото е изпратено в съда по компетентност.

Произнасянията на прокурорите, след приключване на разследването и
получаване на делото в СОП, са в законоустановените срокове. 

Преписи  от  постановленията  за  прекратяване  са  изпращани  с
обратни разписки на страните.

Наблюдателните  преписки  са  добре  подредени,  като  се  съхранява
цялостната размяна на кореспонденция, както и се прилагат известията за
доставяне на прокурорските актове с препоръчана поща.

В  случай  на  постъпили  жалби,  същите  се  администрират
своевременно и се изпращат на компетентния съд или прокуратура.

В  случай  на  отмяна  на  постановленията  за  прекратяване  на
наказателното  производство,  наблюдаващите  прокурори  се  произнасят
своевременно, като дават съответните указания на разследващите органи
и следят за тяхното извършване в процесуалните срокове.

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

1. Наказателно-съдебен надзор.

През 2009г. са внесени в съда  52 обвинителни актове.  11 наказателни
дела  са  били  прекратени  от  съда  и  върнати  на  прокуратурата,  поради
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като само две от
тях са върнати с разпореждане.

Софийски окръжен съд е разгледал 55 НОХД през 2009г., образувани по
внесени обвинителни актове на СОП. 

Броят на осъдителните присъди по общия ред за проверявания период е
39, а по  4 са произнесени оправдателни присъди. 

Протестирани са пет осъдителни присъди. Един от протестите е уважен
и четири не са разгледани към края на проверявания период.  Протестирани
са  и  четирите  оправдателни  присъди,  като  и  четирите протеста  са
неразгледани в края на проверявания период. 
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От общия брой наказателни производства,  разгледани по обвинителни
актове, са постановени 7 осъдителни присъди по реда на глава ХХVII от НПК
и  една оправдателна.  Четири от разглежданите наказателни производства с
внесени обвинителни актове са приключили с одобрени споразумения в хода
на съдебното следствие.

Съотношението  между  броя  на  разгледаните  от  съда  НОХД  по
внесени  обвинителни  актове  и  броя  на  прекратените  с  определение  и
разпореждане от съда и върнати на прокуратурата дела, показва все още
наличие  на  съществен  проблем,  както  в  прокуратурата при  допускане  на
съществени процесуални нарушения, така и в уеднаквяването на позициите
на съда и прокуратурата при прилагането на тълкувателно решение № 2/02г.
на ВКС. 

В  Аналитичен  доклад  за  третото  тримесечие  на  2009  г.  на  СОП,
относно  причините  за  връщане  на  делата  от  съда  на  прокуратурата  е
констатирано,  че  от  общо  15  прекратени  и  върнати  дела  от  СОС  и
районните  съдилища  -  7  са  върнати  поради  допуснати  съществени
процесуални нарушения от прокурора, 5 поради допуснати от разследващия
орган  във  фазата  на  разследването  и  3  поради  субективна  преценка  на
съдията-докладчик.  Като  се  има  предвид,  че  обобщения  анализ  на  СОП
отразява оценката и позицията на самите прокурори относно причините за
връщане  на  делата  и  тази  преценка  показва,  че  в  голямата  част  на
върнатите дела нарушенията са допуснати от наблюдаващите прокурори,
очевидно  е  необходимо  подобряване  на  работата  на  прокурорите  при
осъществяване на функцията по ръководство и надзор върху разследването,
съгласно чл.196, ал.1 и 2 от НПК  и при изготвяне на обвинителните актове
съгласно чл.246 от НПК. С оглед последните изменения на НПК, влезли в сила
на  28.05.2010  г.  и  предвидената  в  тях  процесуална  възможност   за
протестиране  актовете  на  съда,  с  които  се  прекратява  съдебното
производство и делото се връща за отстраняване на допуснати процесуални
нарушения,  с  определението  на  въззивната  инстанция  ще  се  подпомогне
преодоляването на допусканите процесуални нарушения.

Независимо  от  горната  констатация  следва  да  се  отбележи,  че
общата тенденция  за  всички  районни  прокуратури  и  за  ОП София  е  към
намаляване на прекратените и върнати от съда дела – за 2007 – 7.1 % ,
2008г. те са 5,9 %, а за 2009г. – 4,7%.

На  случаен  принцип  бяха  проверени  някои  от  прокурорските  дела.
Движението им се проследи и в Книгата за обвинителните актове: 
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- ПД  45/08г. Делото  е  разпределено  на  прокурор  Ачкаканова на
01.08.08г. Изготвен е обвинителен акт с дата  01.09.08г. срещу Т. Х. П.
за престъпление по чл. 115 от НК. Същият е внесен в съда на 24.10.08г.
На  29.05.09г.  СОС  по  НОХД  612/08г.  е  произнесъл  оправдателна
присъда.  На 01.06.09г.  прокурор Христов е  изготвил протест срещу
присъдата.  На  10.07.09г.  в  СОП  са  получени  копия  от  присъдата  и
мотивите към нея.  На 14.07.09г.  прокурор Христов е  изготвил и на
същата  дата  е  внесъл  в  съда  допълнителни аргументи към протеста.
Има забавяне над едномесечния срок при внасяне на обвинителния акт
в съда. Към делото са приложени протоколи от съдебните заседания,
както и присъдата и мотивите към нея. В Книгата за обвинителните
актове,  освен  датата  на  разпределяне  на  наблюдаващия  прокурор,
след  приключване  на  разследването  и  датата  на  изпращането  на
делото  в  съда  с  обвинителен  акт,  няма  отбелязани  други
обстоятелства, относно движението на делото.

- ПД 9/09г. , наблюдаващ прокурор Филчев. Делото е получено в СОП
на 22.01.09г. с мнение за съд. На 12.02.09г. е изготвен и внесен в съда
обвинителен акт срещу Н. И. за престъпление по чл. 257, ал.1 от НК. На
18.11.09г.  по  НОХД  №  64/09г.  СОС  е  произнесъл  оправдателна
присъда.  На  23.11.09г.  наблюдаващият  прокурор  е  изготвил  протест
срещу присъдата.  Препис от  мотивите  към присъдата  са  получени в
СОП на 12.01.10г. На 14.01.10г. е изготвено допълнение към протеста.
В Книгата за обвинителните актове няма други отбелязвания,  след
датата на внасянето на обвинителния акт.

- ПД 47/09г., наблюдаващ прокурор Йоцова. Делото е получено в СОП
на 17.10.07г. На 30.10.07г. в СОС е внесен обвинителен акт срещу Д. Л.
за  престъпление  по  чл.  343,  ал.3  от  НК.  Към  делото  е  приложен
екземпляр от „частен” протест от прокурор Йоцова от 22.06.09г., видно
от който на 18.06.09г. по НОХД № 811/07г. на СОС е била произнесена
оправдателна  присъда.  На  29.07.09г.  е  изготвено  и  внесено  в  съда
допълнение към протеста.  Препис от присъдата и мотивите към нея
не  се  съдържат  към  прокурорското  дело.  В  Книгата  за
обвинителните  актове  няма  други  отбелязвания,  след  датата  на
внасянето на обвинителния акт.

- ПД 38/09г., наблюдаващ прокурор Тотева. Делото е получено в СОП
на 17.07.09г. с мнение за съд. На 20.07.09г. е разпределено на прокурор
Тотева. Същата е изготвила обвинителен акт на 05.08.09г. и на същата
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дата  делото  е  внесено  в  съда.  С  разпореждане  от  12.08.09г.  на
основание чл. 249, ал.1 и ал.2, вр с чл. 248, ал.2, т.3, вр. с чл. 55 от НПК
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на СОП „за
отстраняване на вътрешни противоречия в обвинителния акт”. Делото е
получено  в  СОП  на  18.08.09г.  и  на  19.08.09г.  е  разпределено  на
прокурор  Тотева.  Върху  придружителното  писмо  е  отбелязано  от
прокурор Тотева, че делото и е докладвано на 07.10.09г., по причини,
изложени в  обяснения  на  служители  от  деловодството  на  СОП”.  На
08.10.09г. е изготвен и внесен в съда нов обвинителен акт. На 27.01.10г.
по НОХД 491/09г. СОС е произнесъл осъдителна присъда – „лишаване
от свобода” за срок от 9 месеца. На 01.02.10г. е изготвен и внесен в съда
протест срещу присъдата.  Няма данни да са изготвени мотивите към
присъдата. В Книгата за обвинителните актове няма отбелязване, че
е  изготвен  протест  срещу  присъдата,  както  и  по  какъв  начин  е
приключило делото.

- ПД 32/09г.,  наблюдаващ прокурор Калпакчиева. Делото е получено
в СОП на 11.02.09г. На 16.02.09г. е изпратено в СОС по повод молба за
изменение  на  мярката  за  неотклонение  на  обвиняемия  И.  Е.  На
17.03.09г. в СОП е получен заверен препис от протоколно определение
на СОС, както и от протоколно определение от 10.03.09г. на САС. На
17.06.09г. е изготвен и внесен на същата дата в съда обвинителен акт
срещу И. Е. и Г. М. за престъпление по чл. 242, ал.2 и чл. 354 а, ал.2 от
НК. С разпореждане от 01.07.09г., на основание чл. 249, ал.2, вр. с чл.
248, ал.2, т.3 от НПК съдебното производство е прекратено и делото е
върнато на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални
нарушения.  Делото  е  изпратено  с  писмо  от  24.07.09г.  от  СОС  и  е
получено  в  СОП  на  31.07.09г.  С  постановление  от  31.08.09г.
наблюдаващият  прокурор  е  прекратил  частично  наказателното
производство,  по отношение на  Г.  М.  С постановление от  27.10.09г.
наказателното производство е  прекратено частично и срещу И.  Е.  за
престъпление по чл. 354 а, ал.2 от НК в частта, касаеща съучастие. На
23.11.09г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт срещу И. Е. С
протоколно  определение  от  19.01.10г.,  СОС  е  одобрил  постигнато
между  наблюдаващия  прокурор  и  защитника  на  обвиняемия
споразумение, с което му е наложено наказание от пет години и шест
месеца „лишаване от свобода”.  В Книгата за обвинителните актове
не  е  отбелязано  на  коя  дата  е  одобрено  споразумението  и  какво
наказание е наложено на осъдения.
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- ПД  28/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Марков.  Делото  е  получено  в
СОП на 21.04.09г. На 18.05.09г. е изготвен и внесен в съда обвинителен
акт срещу Г. Н. за престъпление по чл. 343, ал.3 от НК. На 20.10.09г.
делото е получено в СОП, след като е върнато с определение на СОС от
15.10.09г.  Със същото определение не е било одобрено и постигнато
споразумение по реда на чл. 384 от НПК, което е било предоставено на
съда  в  писмена  форма  и  подписано  от  страните.  На  06.11.09г.  е
сключено  споразумение  по  реда  на  чл.  381  от  НПК  между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което е одобрено
от  съда  с  протоколно  определение  от  26.11.09г.  В  Книгата  за
обвинителните актове са отразени всички обстоятелства, във връзка
с движението на делото.

- ПД 25/09г., наблюдаващ прокурор Величкова.  Делото е получено в
СОП на 25.03.09г. На 27.04.09г. е изготвен обвинителен акт срещу А. И.
за престъпление по чл. 255, ал.1 от НК, който на 30.04.09г. е внесен в
съда. С разпореждане от 29.05.09г. на СОС, съдебното производство е
прекратено и делото е върнато на СОП за отстраняване на допуснати
съществени  процесуални  нарушения.  Делото  е  получено  в  СОП  на
09.06.09г.  На 29.06.09г.  е  внесен в  съда отново обвинителен акт и  с
присъда от 13.10.09г. на СОС, на И. е наложено наказание „пробация”.

- ПД 36/09г.,  наблюдаващ прокурор Николова.  Делото е получено в
СОП на 09.07.09г.  На 16.07.09г.   е изготвен и на 21.07.09г.  в СОС е
внесен обвинителен акт срещу Р. Г. за престъпление по чл. 343, ал.4 от
НК.  С  разпореждане  от  24.07.09г.  делото  е  върнато  от  съда  на
прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения.
Получено  е  в  СОП  на  29.07.09г.  На  26.08.09г.  в  СОС  е  внесен  нов
обвинителен акт.  С определение от 23.10.09г.  съдът е  върнал отново
делото  на  прокуратурата  „за  отстраняване  на  недостатъци  в
обвинителния  акт”.  Делото  е  получено  в  СОП  на  26.08.09г.  и  на
13.11.09г. е внесен нов обвинителен акт в СОС. С присъда от 19.03.09г.
на СОС, подсъдимият е признат за виновен.

- ДП 213/08г. по описа на РУ на МВР Костинброд, /пр.пр. 2127/08г. по
описа  на  СОП/,  наблюдаващ  прокурор  Тотева. Делото  е  водено
срещу Р. Д. и Г. Б. На 02.02.09г. е получено в СОП с мнение за съд. На
12.02.09г. в СОС е внесено споразумение по реда на чл. 381 от НПК,
сключено между наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия
Г.  Б.  Споразумението  е  одобрено  от  съда   на  същата  дата.  По
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отношение на Р. Д. е внесен обвинителен акт на 04.03.09г. в СОС.  В
Книгата  за  обвинителните  актове  няма  други  отбелязвания  след
внасяне на делото с обвинителен акт в съда. 

- ПД  12/09г.,  наблюдаващ  прокурор  Калпакчиева. Досъдебното
производство  е  получено  на  16.01.09г.  На  10.03.09г.  наблюдаващият
прокурор е оставил без уважение възражения и искания на обвиняемия
П. Н. На 11.03.09г.  е внесен в СОС обвинителен акт.   С протоколно
определение от 29.04.09г. съдът е одобрил постигнато по реда на чл.
384 от НПК споразумение.  Има забавяне над едномесечния срок при
внасяне на обвинителния акт в съда.

- ПД 3/09г.,  наблюдаващ прокурор Николова.  Делото  е  получено  в
СОП на 09.12.08г. На 08.01.09г. е изготвен обвинителен акт, който на
12.01.09г.  е  внесен  в  съда.  С  присъда  от  15.01.10г.  подсъдимият  е
признат  за  виновен.  В  Книгата  за  обвинителните  актове  няма
отбелязване за произнесената от съда присъда. 

- ПД 40/09г., наблюдаващ прокурор Филчев. Делото е получено в СОП
на 07.08.09г. На 09.09.09г. е изготвен и внесен в съда обвинителен акт.
С присъда от 24.02.10г. подсъдимата е призната за виновна. 

- ПД 31/09г.,  наблюдаващ прокурор Панчева.  Делото е  постъпило в
СОП на 27.05.09г.  На 17.06.09г.  е внесен обвинителен акт в СОС. С
присъда от 15.07.09г. подсъдимият е признат за виновен. 

- ПД 52/09г.,  наблюдаващ прокурор Медаров.  Делото е постъпило в
СОП на 03.12.09г.  На 28.12.09г.  е внесен обвинителен акт в СОС. С
присъда от 23.02.10г. подсъдимият е признат за виновен. На 04.03.10г.
наблюдаващият прокурор е изготвил протест срещу присъдата. 

- ПД 44/09г., наблюдаващ прокурор Гугушева.  Делото е постъпило в
СОП на 05.11.09г. На 11.11.09г. е внесено с обвинителен акт в СОС. С
протоколно определение от 20.05.10г. съдът е одобрил постигнатото с
двамата обвиняеми споразумение. 

- ПД 35/09г.,  наблюдаващ прокурор Марков.  Делото е постъпило на
22.06.09г. в СОП. На 17.07.09г. е внесен обвинителен акт в СОС. По
делото е отбелязано, че с присъда от 29.07.09г. подсъдимият е признат
за виновен. 
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- ПД 18/09г.,  наблюдаващ прокурор Врачева.  Делото е  постъпило в
СОП на 30.03.09г. На 10.04.09г. е внесен обвинителен акт в СОС. На
13.10.09г. съдът е одобрил постигнато споразумение по реда на чл. 384
от НПК. 

Общата  констатация  за  движението  на  наказателните
производства,  след  приключване  на  разследването,  е  че  прокурорите
преимуществено  се  произнасят  с  обвинителен  акт  в  законоустановения
едномесечен срок.

Книгата за обвинителните актове не отразява движението на делата
в цялост, което налага отправянето на препоръка към административния
ръководител на СОП:

 Да  се  създаде  организация  за  отразяването  на  съществените
обстоятелства по движението на делата в Книгата за обвинителните
актове и да се осъществява периодичен контрол за изпълнението.

При извършената проверка и на Книгата за протестите се установи,
че в нея са отразени всички оправдателни присъди през 2009г., попълнени са
всички необходими данни.  Към момента на проверката се установява,  че
един от протестите е уважен, а останалите са неразгледани. 

През проверявания период са внесени 32 споразумения за решаване на
делото в досъдебно производство.

На случаен принцип бяха проверени някои от тях, като движението им
се проследи и по Книгата за споразуменията:

- ДП  306/08г.  на  РУ  на  МВР  Костинброд,  /пр.пр.  2774/08г./,
наблюдаващ  прокурор  Врачева. Делото  е  постъпило  в  СОП  на
13.01.09г. На 16.01.09г. е сключено споразумение по реда на чл. 381 от
НПК  между  наблюдаващия  прокурор  и  защитника  на  обвиняемия,
което на  същата  дата  е  внесено в  съда.  С определение  от  16.01.09г.
съдът е одобрил постигнатото споразумение. 

- Бързо производство № 10/09г. на ГПУ Калотина, /пр.пр. 289/09г./,
наблюдаващ  прокурор  Панчева. Делото  е  постъпило  в  СОП  на
13.02.09г. На 16.02.09г. е сключено споразумение по реда на чл. 381 от
НПК  между  наблюдаващия  прокурор  и  защитника  на  обвиняемия,
което на  същата  дата  е  внесено в  съда.  С определение  от  17.02.09г.
съдът е одобрил постигнатото споразумение. 
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- ДП 137/08г. на ОД на МВР София, /пр.пр. 1208/08г./, наблюдаващ
прокурор  Величкова. Делото  е  постъпило  в  СОП  на  05.02.09г.  На
187.02.09г. е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което на същата
дата  е  внесено в  съда.  С определение от  19.02.09г.  съдът  е  одобрил
постигнатото споразумение. 

- ДП 171/08г. на ОД на МВР София, /пр.пр. 2644/08г./, наблюдаващ
прокурор  Филчев. Делото  е  постъпило  в  СОП  на  12.03.09г.  На
16.03.09г. е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което на същата
дата  е  внесено в  съда.  С определение от  17.03.09г.  съдът  е  одобрил
постигнатото споразумение. 

- ДП 1/09г. на ГПУ Калотина, /пр.пр. 19/09г./, наблюдаващ прокурор
Гугушева. Делото  е  постъпило  в  СОП на  12.03.09г.  На  19.03.09г.  е
сключено  споразумение  по  реда  на  чл.  381  от  НПК  между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което на същата
дата  е  внесено в  съда.  С определение от  19.03.09г.  съдът  е  одобрил
постигнатото споразумение. 

- ДП  2/09г.  на  ГПУ  Калотина,  /пр.пр.  3093/08г./,  наблюдаващ
прокурор  Йоцова. Делото  е  постъпило  в  СОП  на  10.03.09г.  На
12.03.09г. е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което 23.03.09г. е
внесено  в  съда.  С  определение  от  27.03.09г.  съдът  е  одобрил
постигнатото споразумение. 

- ДП  54/08г.  на  РУ  на  МВР  Годеч,  /пр.пр.  1669/08г./,  наблюдаващ
прокурор  Николова. Делото  е  постъпило  в  СОП  на  11.03.09г.  На
31.03.09г. е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което на същата
дата  е  внесено в  съда.  С определение от  31.03.09г.  съдът  е  одобрил
постигнатото споразумение. 

- ДП 188/09г. на РУ на МВР Самоков, /пр.пр. 926/09г./, наблюдаващ
прокурор  Тотева. Делото  е  постъпило  в  СОП  на  08.10.09г.  На
28.10.09г. е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което на същата
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дата  е  внесено в  съда.  С определение от  28.10.09г.  съдът  е  одобрил
постигнатото споразумение. 

- ДП 113/08г. на ОД на МВР София, /пр.пр. 1930/08г./, наблюдаващ
прокурор  Марков. Делото  е  постъпило  в  СОП  на  28.10.09г.  На
27.11.09г. е сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което на същата
дата  е  внесено в  съда.  С определение от  07.12.09г.  съдът  е  одобрил
постигнатото споразумение. 

- ДП 92/09г. на РУ на МВР Ботевград, /пр.пр. 462/09г./, наблюдаващ
прокурор  Христов. Делото  е  постъпило  в  СОП  на  25.08.09г.  На
27.08.09г. наблюдаващият прокурор е отправил искане до СОС да бъде
назначен  служебен  защитник  на  обвиняемия,  с  оглед  сключване  на
споразумение. На 10.09.09г.  е сключено споразумение по реда на чл.
381  от  НПК  между  наблюдаващия  прокурор  и  защитника  на
обвиняемия, което на същата дата е внесено в съда. С определение от
10.09.09г. съдът е одобрил постигнатото споразумение. 

Споразуменията са сключени  в  законоустановения  едномесечен  срок
след приключване на разследването и получаване на делото в СОП. 

Движението на  тези дела  е  отразено  пълно  и  точно  в  Книгата за
споразуменията. В нея се отбелязва датата на разпределяне на делото на
наблюдаващия  прокурор,  датата  на  изпращането  му  в  съда,  както  и
параметрите  на  постигнатото  споразумение  по  отношение  на
наказанието. 

По  всички  наблюдателни  производства  е  приложен  препис  от
протокола,  с  който  споразумението  е  било  одобрено  от  съда.
Споразуменията  преимуществено  се  одобряват  от  съда  в  деня  на
постъпването им или на следващия ден.

Няма внесени през 2009г. постановления с предложение по чл. 78а от
НК.

2. Организация по изпълнение на наказанията

За  2009г.  ОП  София  е  привела  76 присъди  в  изпълнение.  Няма
неприведени присъди в срок. По една присъда е отложено изпълнението на
наказанието.
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За изпълнение на наказанията в СОП отговарят прокурор Гугушева и
прокурор Тотева.  Изпълнението на наказанията се проследи по Книгата за
изпълнение на наказанията и присъдните преписки. Прокурорите, отговарящи
за изпълнението на наказанията, извършват проверка на Книгата всеки месец,
което удостоверяват с отбелязване в нея.

Беше извършена проверка на приведени в изпълнение присъди, като се
проследи  движението  им  по  Книгата  за  изпълнение  на  присъдите  и  по
присъдните преписки:

- присъдна  преписка  П-4/09г.,  прокурор  Тотева.  С  определение  от
12.02.09г. по НОХД 58/09г., СОС е одобрил споразумение, с което на
обвиняемия  Г.  Б.  е  наложено  наказание  две  години  и  шест  месеца
„лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване.
Препис от протоколното определение е изпратен на 12.02.09г. от СОС и
е заведен в СОП на 16.02.09г. На 17.02.09г. споразумението е изпратено
за изпълнение от СОП на Директора на Затвора София. С получено на
09.03.09г. писмо, СОП е уведомена от Затвора София, че присъдата не е
приведена в изпълнение, тъй като осъденият търпи друга присъда. За
това обстоятелство СОП е уведомила СОС с писмо от същата дата. На
20.04.10г. е изпратено писмо до Началника на Затвора София, с което
прокурор  Тотева  иска  да  бъде  уведомена  дали  е  започнало
изтърпяването  на  наказанието.  На  10.05.10г.  е  получен  отговор,  че
понастоящем осъденият търпи наказание в размер на 10г. и шест месеца
„лишаване  от  свобода”  по  присъди  на  СГС,  РС  Монтана  и  СРС.  В
писмото  е  отбелязано,  че  лицето  се  задържа  и  с  присъда  по  НОХД
58/09г. на СОС.

- присъдна  преписка  П-11/09г.,  прокурор  Тотева. С  присъда  №
31/26.05.06г. по НОХД 115/05г. на СОС, подсъдимият И. Н. е признат за
виновен.  С  решение  от  23.10.08г.  по  ВНОХД  143/08г.  на  САС
наказанието  е  намалено,  като  на  Н.  е  определено  общо  най  тежко
наказание „лишаване от свобода” в размер на 10 години и „глоба” в
размер на 100 000 лева. Решението на САС е било отменено частично
от ВКС с решение от 05.03.09г., но не и в частта, с която е наложено
общо  най  тежко  наказание.  Решението  на  ВКС  е  влязло  в  сила  на
05.03.09г.  Присъдата е получена в СОП на 13.03.09г.  Изпратена е от
СОП на 17.03.09г. на Директора на Затвора София. Отговор е получен
от Затвора София на 09.04.09г., видно от който присъдата е приведена в
изпълнение  с  начало  16.07.04г.  С  писмо  от  същата  дата  СОП  е
уведомила  СОС.  На  14.05.10г.  в  СОП  е  получено  писмо  от  Затвора
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София, видно от което И. Н. е предсрочно условно освободен. С писмо
от същата дата СОП е уведомила СОС.

- присъдна  преписка  П-23/09г.,  прокурор  Гугушева.  С  присъда  по
НОХД  568/08г.  по  описа  СОС  от  16.12.08г.  на  подсъдимия  Н.  Г.  е
наложено  наказание  дванадесет  години  „лишаване  от  свобода”.  С
решение от 27.03.09г. в тази част присъдата е била потвърдена от САС.
Присъдата е влязла в сила на 22.04.09г. Изпратена е за изпълнение от
СОС на 29.04.09г.  и  на същата дата  е  получена в СОП. С писмо от
30.04.09г.  СОП  я  изпраща  за  изпълнение  на  Началника  на  Затвора
София. С писмо от 19.05.09г. СОП е уведомена от Затвора София, че
присъдата  е  приведена в изпълнение с  начало 27.02.08г.  С писмо от
30.05.09г. СОП е уведомила СОС. 

- присъдна  преписка  П-31/09г.,  прокурор  Тотева.  С  присъда  от
13.02.08г. по НОХД 835/07г. на СОС, на подсъдимия Е. М. е наложено
наказание  седем  години  „лишаване  от  свобода”.  Присъдата  е
потвърдена  от  САС  и  ВКС.  Влязла  е  в  законна  сила  на  04.06.09г.
Изпратена е от СОС на 18.06.09г. На 19.06.09г. е получена в СОП. С
писмо  от  23.06.09г.  е  изпратена  от  СОП  на  Началника  на  Затвора
София.  На  20.07.09г.  е  получено  писмо от  Затвора  София,  видно от
което присъдата е приведена в изпълнение с начало 13.04.07г. С писмо
от същата дата СОП е уведомила СОС.  

- присъдна  преписка  П-  37/09г.,  прокурор  Тотева.  С  присъда  от
19.03.08г. по НОХД 275/06г. по описа на СОС, на подсъдимия Р. А. е
наложено наказание „лишаване от свобода”. С решение от 15.12.08г. на
САС присъдата  е  изменена,  като  е  увеличен  размера  на  наложеното
наказание. Това решение е потвърдено с решение от 14.07.09г. на ВКС.
Присъдата е влязла в сила на 14.07.09г. Изпратена е за изпълнение от
СОС  в  СОП  с  писмо  от  22.07.09г.  и  е  получена  на  24.07.09г.
Разпределена е на прокурор Тотева на 27.07.09г. С писмо от 28.07.09г.
СОП  е  изпратил  присъдата  за  изпълнение  на  Началника  на  Затвора
София.  С писмо от 07.08.09г.  от Затвора София,  заведено в СОП на
16.09.09г.  СОП  е  уведомена,  че  на  11.12.05г.  осъденият  е  изтърпял
наказанието  по  друго  дело  и  е  задържан  по  настоящото  дело.  При
сравнение на датата на извеждане на писмото от Затвора София /
07.08.09г./  и  завеждане  на  преписката  в  СОП   /16.09.09г./  се
установява продължителен период от време-  повече от един месец
между двете дати. Тъй като към преписката не е приложен пощенски
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плик  не  може  да  се  установи  датата  на  реалното  получаване  от
Затвора София и дали тази дата съвпада с датата на завеждане на
писмото  в  СОП.  С  писмо  от  16.09.09г.  СОП  е  уведомила  СОС.   В
книгата е отразено цялостното движение на преписката.

        
3. Гражданско - съдебен надзор.

През 2009г. гражданско-съдебният надзор в   ОП София се изразява в
участие  на  прокурори  в  73  граждански  дела  на  ОС  София,  по  които  са
проведени 141 заседания.. 

За  проверявания  период  има  предявени  15 граждански  иска  от
прокурори. Обжалваните съдебни решения за 2009г. са общо  3. Подадена е
една въззивна жалба и две касационни жалби. И трите съдебни решения са по
ЗОДОВ.

В  сравнение  с  други  окръжни  прокуратури  в  страната,  в  СОП  се
констатира  активна  роля  на  прокурорите  при  осъществяването  на
гражданско-съдебния надзор.

4. Административно-съдебен надзор. 

През  2009г.  прокурорите  от  ОП  София  са  участвали  общо  в
разглеждането на 486 административни дела, от които в 424 по закон и в 62
по собствена преценка. 

Както  в  гражданско-съдебния,  така  и  тук  се  откроява
инициативността  на  прокурорите  от  СОП,  на  които  е  възложен  този
надзор,  предвид  големият  брой  участия  в  административни  дела,  по
преценка на прокурора.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1.  Изготвянето  и  връчването  на  заповедите,  съхраняването  им,
контролът  по  изпълнението,  действията  на  административния
ръководител съобразно поставените срокове,   са на  много добро ниво. 

41



При  образуването  и  движението  на  всички  административни
преписки се установяват своевременни и точни действия и разпореждания
от административния ръководител.

При извършване на цялостната проверка се  установи,  че някои  от
книгите  се  водят  много  добре:  входящия  регистър,  описната  книга  за
внесените  споразумения,  книгата  за  оправдателните  присъди  и
протестите.  Някои  от  проверените  книги  и  регистри  не  съдържат
необходимата информация, не се водят по правилен начин, поради което
информацията  от  тях  не  може  да  бъде  използвана  и  ценена,  както  в
ежедневната работа на прокуратурата, така и в аналитичната дейност и
обобщаването  на  статистиката:  Описната  книга  за  внесените
обвинителни актове и Дневника за спрените наказателни производства.

2. Всички проверени преписки, приключили с  отказ от образуване на
досъдебно  производство  са  подредени  хронологично,  съдържат  всички
документи,  отразяващи  движението  им,  както  и  произнесените
прокурорски  актове.  Като  цяло  произнасянията  на  прокурорите  по
разпределените преписки е в законоустановения едномесечен срок.    

В съответствие  с Указание И – 281/2006 г. на главния прокурор на
Република  България,  в  случаите,  когато  срокът  за  извършване  на
проверките  е  бил  недостатъчен,  наблюдаващите  прокурори  изготвят
своевременно  мотивирано  искане  до  окръжния  прокурор  за  неговото
продължаване.

3.  Прокурорите  в  СОП  наблюдават  ефективно  неприключилите
досъдебни  производства,  като  следят  спазването  на  сроковете  и
своевременно искат продължаване на процесуалните срокове.

За разлика от други проверени прокуратури в страната /включително
всички  районни  прокуратури  на  територията  на  София-окръг/,  където
разпоредбата на чл. 72 от НПК не се прилага, в СОП се установиха  пет
такива  случаи.  Положителната  практика  на  прокурорите  от  СОП  по
приложението на чл. 72 от НПК, следва не само да бъде откроена, но и да
бъде последвана от прокурорите в останалите прокуратури.  

При извършената проверка на спрените досъдебни производства се
установява  положителна  тенденция  в  работата  на  прокурорите  при
осъществяване  на  функцията  по  ръководство  и  контрол  на  спрените
досъдебни производства, която следва да продължи.

Воденето  на  Дневника   за  спрените  наказателни  производства  е
формално.  Въведените   данни,   не  могат  да  подпомогнат  както
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прокурорите,  така  и  административния  ръководител  и  съдебните
служители при обобщаване на статистика, аналитична дейност и др. 

Произнасянията  на  прокурорите,  след  приключване  на
разследването  и  получаване  на  делото  в  СОП  с  постановления  за
прекратяване на наказателното производство ,  са в законоустановените
срокове.  В  случай  на  постъпили  жалби,  същите  се  администрират
своевременно и се изпращат на компетентния съд или прокуратура.

4.  Общата  констатация  за  движението  на  наказателните
производства,  след  приключване  на  разследването,  е  че  прокурорите
преимуществено  се  произнасят  с  обвинителен  акт в  законоустановения
едномесечен срок.

Споразуменията са сключени в законоустановения едномесечен срок
след приключване на разследването и получаване на делото в СОП. 

 
В  сравнение  с  други  окръжни  прокуратури  в  страната,  в  СОП  се

констатира  активна  роля  на  прокурорите  при  осъществяването  на
гражданско-съдебния  и административно-съдебния надзор.

 ПРЕПОРЪКИ:

Да  се  създаде  организация  за  отразяването  на  съществените
обстоятелства по движението на делата в Книгата за обвинителните
актове  и  в  Дневника  за  спрените  досъдебни  производства  и  да  се
осъществява ефективен периодичен контрол за изпълнението.

Въз  основа  на  констатациите  от  отделните  актове  за  планова
проверка на районните прокуратури и ОП София, на основание чл. 54,
ал.1,  т.  7  от  ЗСВ  е  изготвено  предложение  до  административния
ръководител – окръжен прокурор на ОП София относно предприемане
на мерки от организационен характер въз основа на сравнителен анализ
на  дейността  на  районните  прокуратури  на  територията  на  София  –
окръг.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Окръжна  прокуратура  София  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 
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 Административният  ръководител  да запознае прокурорите от  ОП –
София с резултатите от извършената планова проверка. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Окръжна  прокуратура  София  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.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на Акта
Административният  ръководител на  Окръжна прокуратура София може да
направи възражения и да ги представи на Главния инспектор на Инспектората
към ВСС.

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от  Заповед  № 83/25.05.2010 г.  на  Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка  №2 по  организацията  на  образуването   и  движението  на
преписките на ОП – София; 

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

досъдебните производства на ОП – София;

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;
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6.  Копие  от  заповед  №  373/2007  г.,  разпореждане  от  20.11.2009  г.,
заповед №239/2007 г. на административния ръководител на ОП – София.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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