
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ИХТИМАН

извършена за периода от 26.04.10 г.  до 30.04.10 г.

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

Екип  – Съгласно  Заповед № 56/09.04.2010 г.  на  Главния  инспектор,
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

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

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

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

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

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на РП – Ихтиман е предвидено по щат да се осъществява от
седем  прокурори.  През  отчетния  период  са  работили  пет  прокурори,  като
прокурор  Банкова  е  била  командирована  в  СРП,  считано  от  16.11.09 г.
Прокурорите  Христов  и  Медаров  са  командировани  в  СОП,  съответно  от
01.11.08 г. и 02.02.09 г. Незаети  щатни бройки няма. 
          Прокурорите се подпомагат от общо 6 съдебни служители. 

Прокурорите  в  РП –  Ихтиман  са  настанени  в  сграда  до  Съдебната
палата. Условията за работа са добри.

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

Информационно обслужване, статистика и анализ.

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  25 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, две
се водят по указание на ВКП и три се водят по собствена преценка. 

Всички книги и регистри се водят на хартиен носител. На електронен
носител се води регистър на ВСС за регистрация на проведените обучения
на магистрати. 

Провериха се някои от книгите, водени в РП Ихтиман:
Книга за делата на специален отчет. Тази книга се води на основание

ПОДАПРБ и в нея се описват, както наблюдавани досъдебни производства,
така и преписки. За 2009 г. в нея са описани едно досъдебно производство,
приключило със споразумение на 19.05.09 г. и 13 преписки.

Книга-сборна включваща всички актове, изготвени от прокурори.
В тази книга се описват по номера всички издадени прокурорски актове по
техните  видове.  Тя  е  въведена  по  собствена  инициатива  и  спомага
изготвянето на отчети и справки.
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Воденето на други книги, регистри, азбучници и дневници се провери в
рамките на проверката по движението на конкретни преписки и дела. 

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността,  чрез  програмния  продукт  „Law  Choice”,  в  съответствие  със
Заповед  №  ЛС-6185/12.09.07  г.  на  главния  прокурор  и  Заповед  №  ЛС-
6310/02.10.07г.  на  заместник-главния  прокурор.  Със  Заповед
№ 38/12.10.07 г., районният прокурор е разпоредил преписките и делата в РП
Ихтиман да се разпределят чрез програмния продукт. Определен е и съдебен
служител, който да отговаря за инсталирането, поддържането, обновяването и
архивирането на програмата. Определени са седем групи преписки, които се
разпределят  от  програмния  продукт  между  всички  прокурори  при  100  %
натовареност на всеки прокурор в отделните групи. Тази заповед е изменяна
и допълвана със  Заповеди № 42/2009 г.,  Заповед № 58/08 г.  и  Заповед №
72/09г., която действа към момента на проверката. 

Изискани  бяха  копия  от  всички  заповеди,  които  касаят  случайното
разпределение, както и протоколите от случайното разпределение. Установи
се,  че  протоколите  от  случайното  разпределение  се  съхраняват  в  отделна
папка,  а  от края на 2009 г.  се  прилагат  и към делата.  Разпределението на
преписките при всички случаи е на случаен принцип. Изключението е само
при разпределението на досъдебни производства при дежурства. По данни от
съдебния служител, това са случаите, при които дежурният прокурор е бил
уведомен от разследващи полицаи за започнало по реда на чл. 212, ал.2 от
НПК досъдебно производство. В тези случаи в изпратеното уведомление за
започналото досъдебно производство,  което се изпраща от РУ на МВР, се
записва  името  на  прокурора,  с  който  е  разговаряно.  От  случайното
разпределение прокурорите се изключват и при ползване на отпуск, участие в
семинари и др., дори отсъствието им да е само за един ден.

Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационни програми.

Дейността  по  водене  и  отчитане  на  статистическите  данни в
Районна  прокуратура  Ихтиман  се  осъществява,  съгласно  Указанията  на
главния прокурор на РБългария,  като се изготвят ежемесечни,  тримесечни,
шестмесечни и годишни статистически таблици. 

Аналитичната  дейност на  прокуратурата,  съгласно  предоставената
справка  №1,  се  изразява  в  изготвянето  на  шестмесечни  и  годишни
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аналитични доклади за дейността на прокуратурата, които се изпращат в ОП
София. 

Периодически  се  изготвят  анализи  за  върнатите  досъдебни
производства  от  съда  на  прокуратурата,  постановените  оправдателни
присъди,  качеството  на  прокурорската  дейност,  причините  за  забавяне  на
движението на делата в съдебната и досъдебната фаза, становища във връзка
с  предложения  за  законодателни  промени.  Провеждат  се  работни  срещу
между  прокурорите  и  съдиите  с  цел  преодоляване  на  причините  за
прекратяване и връщане на дела. Административният ръководител участва и
в провежданите съвместни съвещания, организирани от СОП, в които участва
и зам.-председателя на СОС-наказателна колегия. 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените доказателства се приемат в РП Ихтиман чрез разписка.
Отделно  се  описват  във  воден  Регистър  за  веществени  доказателства  с
инвентарен  номер.  В  съда  се  предават  с  разписка,  върху  която  се  полага
подпис  на  служителя,  който  ги  приема  и  се  поставя  печат.  Веществените
доказателства се съхраняват в обособено помещение.

Въз  основа  на  Заповед  №  49/03.06.09  г.  на  административния
ръководител, на основание чл. 86, ал.2 от ПОДАПРБ, е създадена комисия,
която  да  се   запознае  с  материалите  по  преписките  и  досъдебните
производства,  по които има иззети веществени доказателства,  получени са
писмени откази от собствениците да ги получат обратно или има писма от
Агенцията за държавни вземания, че тези веществени доказателства следва да
бъдат  унищожени.  В  протокол  от  04.06.09  г.,  подписан  от  членовете  на
комисията,  подробно  са  описани  номерата  на  преписките,  веществените
доказателства,  подлежащи  на  унищожаване,  както  и  основанието  за
унищожаването  им.  Протоколът  е  утвърден  от  административния
ръководител.

Констатира  се,  че  няма  издавани  заповеди  на  административния
ръководител  за  създаване  на  комисия,  която  да  извърши  проверка  на
наличните веществени доказателства, както и унищожаване на същите. 

Във връзка с тази констатация се налага да се отправи препоръка:
Административният  ръководител  да  създаде  необходимата

организация  във  връзка  със  съхраняването  и  унищожаването  на
веществените доказателства, която да е в съответствие с чл. 95-107 от
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
прокуратурата на РБългария. 

4



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

Съгласно предоставената справка № 1 административният ръководител
на  РП  Ихтиман  е  издал  през  2009  г.  82  заповеди  по  организацията  на
дейността на прокуратурата, от които 16 по указание на главния прокурор и
66 по собствена преценка. 

Беше предоставена заповедна книга, която е въведена от 01.01.08 г. В
нея се отразява номера на заповедта,  датата на издаването и същността на
издадената заповед. 

При проверката на  издадените заповеди и разпореждания се установи,
че   същите  се  съхраняват  подредени  по  хронологичен  ред.  Издават  се  от
административния ръководител, като съдържат задължителните елементи на
разпоредителен акт. 

Лицата, по отношение на които се издават заповедите за сведение или
за  изпълнение,  полагат  подписи  на  оригинала,  с  които  удостоверяват
уведомяването. 

На РП Ихтиман е извършена планова комплексна ревизия за дейността
на прокуратурата през 2008 г., на основание чл. 140 от ЗСВ от ОП София.
При проверката е констатирано, че не се прилагат преписи от определенията
на  съда,  с  които  се  одобряват  споразуменията  към  наблюдателните
производства. В тази връзка е обърнато внимание да се прилагат съответните
преписи  от  определенията  на  първоинстанционния  съд.  В  рамките  на
плановата проверка бе проверено изпълнението на дадената препоръка. 

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

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

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

Общият брой на преписките,  по които са  работили прокурорите през
2009 г. е  660.  През този период прокурорите са решили общо  584  преписки,
както  следва:  по  304 е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство, 64 са изпратени по компетентност на други органи и по 216 са
образувани досъдебни производства. От разглежданите преписки през периода
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са останали  44 нерешени от прокурори и  32 невърнати от органите на МВР,
към края на 2009 г.

Към  31.12.09  г.  от  общо  обжалваните  33 постановления  за  отказ  от
образуване на досъдебно производство са отменени 7, потвърдени са  23 и са
останали неразгледани 3.

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

- пр. пр. 348/09 г., наблюдаващ прокурор Христова. Образувана е на
06.04.09  г.  по  повод  жалба  от  Л.  А.  и  С.  А.  против  А.  Д.  С
постановление от същата дата е възложено извършването на проверка,
със  срок  30  дни.  Преписката  е  получена  в  РП  на  16.05.09  г.  С
постановление  от  22.05.09  г.  е  отказано  да  се  образува  досъдебно
производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати
на жалбоподателите. Препис от постановлението е изпратен с обратна
разписка.  При  справка  в  куриерския  дневник  се  установи,  че
постановлението е изпратено на 26.05.09 г.

- пр. пр. 344/09 г.,  наблюдаващ прокурор Банкова.  Образувана е  на
03.04.09 г. по повод жалба от С. А. против С. Х. С постановление от
същата дата е възложено да се извърши проверка със срок 10 дни. На
13.04.09 г. е изготвено искане от наблюдаващия  прокурор до районния
прокурор за продължаване срока на проверката с 20 дни, което искане е
уважено. Преписката е получена в РП на 30.04.09 г. С постановление от
12.05.09 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Указано е
препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на  жалбоподателя  и  на
лицето,  срещу  което  е  образувана  преписката.  Препис  от
постановлението е изпратен с обикновена поща на 13.05.09 г.

- пр.пр. 343/09 г., наблюдаващ прокурор Стоименова. Образувана е на
03.04.09 г. по жалба от С. С. против З. З. Наблюдаващият прокурор сам
е извършил предварителна проверка, като е снел обяснения от четири
лица, последното от които на 17.04.09г. С постановление от 12.05.09 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Указано е
препис  от  постановлението  да  се  изпрати  и  на  двете  лица  и  това  е
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станало  на  13.05.09  г.  с  обикновена  поща.  На  15.09.09  г.   в  РП  е
депозирана  жалба  срещу  постановлението  на  РП.  Жалбата,  ведно  с
преписката  са  изпратени  на  16.09.09г.  в  СОП  по  компетентност.  С
постановление  от  24.09.09  г.  на  СОП  постановлението  на  РП  е
потвърдено. 

- пр. пр. 340/09 г.,  наблюдаващ прокурор Нейчева.  Образувана е  на
03.04.09 г. по повод заявление от Е. Х. срещу Кмета на Община И…. С
постановление от 08.04.09 г. е възложено извършването на проверка със
срок  20  дни.  Преписката  е  получена  на  08.05.09  г.  в  РП.  С
постановление  от  25.05.09  г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати
на Е. Х.

- пр. пр. 338/09 г., наблюдаващ прокурор Стоименова.  Образувана е
на  02.04.09  г.  по  повод  изпратени  материали  от  Държавно  горско
стопанство,  касаещи  незаконна  сеч,  извършена  от  А.  С.  С
постановление от 03.04.09 г. е възложено извършването на проверка със
срок  30  дни.  На  08.05.09  г.  преписката  е  получена  в  РП.  С
постановление  от  14.05.09  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство. Указано е препис от постановлението да се изпрати на
Директора на ДГС и на А. С. 

- пр. пр. 337/09 г.,  наблюдаващ прокурор Банкова.  Образувана е  на
02.04.09  г.  по  повод  изпратени  материали  от  Държавно  горско
стопанство,  касаещи  незаконна  сеч,  извършена  от  Д.  Д.  С
постановление от 02.04.09 г. е възложено извършването на проверка със
срок  20  дни.  На  29.04.09  г.  е  изготвено  искане  от  наблюдаващия
прокурор до районния прокурор за продължаване срока на проверката
до три месеца. Същото е уважено. На 13.05.09 г. преписката е получена
в  РП.  С  постановление  от  14.05.09  г.  е  отказано  образуване  на
досъдебно производство.  Указано е препис от постановлението да се
изпрати на Директора на ДГС и на Д. Д.

- пр. пр. 336/09 г.,  наблюдаващ прокурор Нейчева.  Образувана е  на
02.04.09 г.  по повод жалба от Б.  К. срещу Д. Ч. С постановление от
06.04.09  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство. Указано е препис от него да се изпрати на Б. К. Същият е
изпратен с обратна разписка.   На 14.04.09г. в РП е депозирана жалба
срещу  постановлението.  С  писмо  от  същата  дата  жалбата,  ведно  с

7



преписката е изпратена на СОП, по компетентност. С постановление от
21.04.09 г. постановлението на РП е отменено. Преписката е получена в
РП  на  27.04.09  г.  С  постановление  от  28.04.09г.  е  разпоредено
извършването на проверка, със срок 20 дни. Преписката е получена в
РП  на  16.06.09  г.  Наблюдаващият  прокурор  е  призовал  и  снел
обяснения  от  М.  К.  на  19.06.09  г.  С  постановление  от  25.06.09  г.
преписката  е  изпратена  в  РУ  на  МВР  Ихтиман  за  извършване  на
допълнителна  проверка,  със  срок  20  дни.  С  писмо от  04.08.09  г.  до
Началника на РУ на МВР Ихтиман преписката е изискана. Получена е в
РП  на  07.09.09  г.  С  постановление  от  18.09.09  г.  е  отказано  да  се
образува  досъдебно  производство.  Указано  е  препис  от
постановлението да се изпрати на Б. К. Същото е получено от него на
ръка  на  23.09.09  г.  На  29.09.09  г.  в  РП  е  депозирана  жалба  срещу
постановлението  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.
Същата,  ведно  с  преписката  е  изпратена  на  01.10.09  г.  в  СОП,  по
компетентност. С постановление от 06.10.09 г. постановлението на РП е
потвърдено от СОП. Преписката е получена обратно в РП на 15.10.09 г.
По  повод  жалба  срещу  постановлението  на  СОП  на  19.10.09  г.
преписката  е  изпратена  там  по  компетентност.  С  постановление  от
23.11.09  г.  на  САП  постановленията  на  СОП  и  РП  Ихтиман  са
потвърдени.  Преписката  е  получена  обратно  в  РП на  23.12.09  г.  На
23.12.09г.  в РП е заведена жалба от Б.  К.  срещу постановлението на
САП. Преписката, ведно с жалбата е изпратена на 30.12.09г. на САП. С
постановление от 25.03.10 г. постановлението на САП е потвърдено от
ВКП. Преписката е получена обратно в РП на 26.04.10 г.

- пр.  пр. 304/09 г., наблюдаващ прокурор Михайлова. Образувана е на
20.03.09 г. по повод жалба от К. Т. срещу И. П. с искане да се образува
досъдебно производство  за  престъпление по чл.  183,  ал.1 от НК.  На
24.03.09г. в РП е получена молба от К. Т., с която се иска преписката да
бъде  прекратена,  тъй  като  е  постигнала  споразумение  с  И.  П.  С
постановление  от  24.03.09  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство.  Указано е препис от постановлението да се
изпрати  на  страните.  Препис  от  постановлението  е  изпратен  и  на
двамата на 25.03.09г.

- пр. пр. 273/09 г., наблюдаващ прокурор Христова.  Образувана е на
12.03.09 г. по повод жалба от С. Я. срещу Н. Д. и В. А. С постановление
от същата дата е възложено извършването на проверка, със срок 30 дни.
Преписката  е  получена  в  РП  на  16.04.09  г.  и  с  постановление  от
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29.04.09 г. е отказано да се образува досъдебно производство. Указано е
препис от постановлението да се изпрати на С. Я.

В рамките на проверката на преписките, приключили с постановление
за  отказ  да  се  образува  досъдебно  производство  се  установи,  че  в
незначителен  брой  случаи  /по  четири  преписки  за  2009  г./,  в  рамките  на
предварителната  проверка,  с  постановление  на  прокурора  се  изисква
изготвянето на експертна справка на основание чл. 145, ал.1, т.1 от ЗСВ. 

Образуването, движението и приключването на преписките, по които
е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебното  производство,  са  в
законоустановените срокове. 

При  постъпили  жалби  срещу  постановленията,  същите  се
администрират своевременно /в деня на постъпването им, или на следващия
ден/ и заедно с преписките се изпращат на компетентните прокуратури. 

До  месец  октомври  2009  г.,  преимуществено  препис  от
постановлението е изпращан с обикновена поща, но след извършена ревизия
от  СОП  е  дадено  устно  указание,  препис  от  постановленията  да  се
изпращат  с  обратна  разписка.  Не  по  всички  преписки,  препис  от
постановлението е изпращан както на жалбоподателя, така и на лицето,
срещу което е образувана преписката, което е в нарушение на Указание И-
281/06г. на главния прокурор на РБългария за дейността на прокуратурата
по възлагането, извършването и приключването на предварителни проверки.

Отразяването на движението на преписките във входящия дневник и в
Книгата за преписките, по които се извършват предварителни проверки е
пълно и съответства на съдържащите се в тях материали.

Изложеното  налага  необходимостта  да  се  отправи  препоръка  към
прокурорите от РП Ихтиман:

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

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

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства
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Наблюдаваните досъдебни, бързи и незабавни производства през 2009 г.
са  били  общо 1345,  от  които 60  бързи  производства  и  едно незабавно
производство. През 2009 г.  са образувани  438  досъдебни производства и са
наблюдавани още 846 досъдебни производства, които са били образувани през
предходни години.

 
 През  2009  г.  от  прокурорите  са  решили  по  общо  1160 досъдебни

производства. Приключени са и 53 наблюдавани бързи производства. В края
на периода  22 досъдебни производства са се намирали за произнасяне при
наблюдаващите прокурори.

Бяха  изискани  наблюдателните  преписки  по  всички  образувани  и
наблюдавани към момента на проверката досъдебни производства, намиращи
се  при  разследващите  органи.  Наблюдателните  преписки  се  съхраняват  в
общи папки  в  деловодството,  като  се  комплектоват  по  хронологичен  ред.
Всички  преписки  съдържат  постановленията  за  образуване  на  досъдебно
производство,  протокол  за  избор  на  случаен  принцип  на  наблюдаващия
прокурор, искания за продължаване на срока на разследването /ако такова е
направено/  и  писмата,  с  които  са  разрешени  допълнителните  срокове  за
разследване.  В  повечето  наблюдателни  преписки  се  прилага  и  карта  за
сформиране на екип, попълнена с имената и координатите на разследващия
полицай, оперативен работник и наблюдаващ прокурор. 

Всички  проверени  наблюдавани  досъдебни  производства  на  случаен
принцип /80 броя/  се установи, че се движат в законоустановения двумесечен
срок.  Исканията  за  продължаване  срока  на  разследване  са  изключения.
Същите  се  изготвят  своевременно -  около 15-20 дни преди  изтичането  на
двумесечния срок. Писмата от СОП за продължаване на срока на разследване
също постъпват своевременно в РП Ихтиман. 

От  проверените  наблюдателни  производства  се  установи,  че  има
възобновени досъдебни производства, които са били спрени за издирване на
извършителя на престъплението. Основания за възобновяване в тези случаи
са  постъпилите  докладни  записки,  удостоверяващи  установяването  на
извършителя на престъплението. 

Начинът  на  контролиране  на  сроковете  се  осъществява  от  всеки
прокурор, който си води самостоятелна отчетност за делата, които наблюдава
и  периодично  изисква  от  деловодството  предоставянето  на  съответните
наблюдателни производства. 

Проверката на движението на наблюдаваните досъдебни производства
беше  извършено  и  по  Описната  книга  на  досъдебните  производства.
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Установи се, че Книгата се води добре, отразява се движението в пълнота и
отразените данни съответстват на материалите по наблюдателните преписки.

2. Проверка  на  образуването  и  движението  на  спрените
досъдебни производства

През 2009 г. са  спрени общо  218  наказателни производства, от които
206 срещу неизвестен извършител и 12 срещу известен извършител.

Възобновени са 36 наказателни производства през 2009 г., от които 21
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  15 спрени  срещу  известен
извършител. 

Към момента на проверката в РП Ихтиман има 12 спрени дела срещу
известен извършител. Беше извършена проверка на част от тях, както следва: 

- сл. д. 36/00 г. по описа на СОСлС – ТО-Ихтиман, /пр. пр. 1840/99 г./.
Досъдебното  производство  е  образувано  под  формата  на  дознание  с
постановление от 14.12.99 г. на следовател при ТО Ихтиман срещу Г. Г. за
извършено в началото на месец април 1995г. престъпление по чл. 206, ал.1 от
НК.  С  постановление  от  28.03.00  г.  Г.  Г.  е  привлечен  в  качеството  на
обвиняем за извършено в началото на месец април 1996 г. престъпление по
чл.  206,  ал.1  от  НК.  Преди  това  дознанието  е  било  преобразувано  в
следствено дело с постановление от 23.02.00 г. с постановление на прокурор
Ачкаканова.  Разследването  е  приключено  на  21.04.00  г.  със  заключително
постановление  с  мнение  за  спиране  на  наказателното  производство  на
основание чл. 239, ал.1, т.3 от НПК /отм./, като причината е невъзможност да
бъде  призована  и  разпитана  собственичката  по  документи  на  лекия
автомобил,  предмет  на  престъпление  –  М.  П.  Отбелязано  е,  че  същата  е
напуснала  страната  на  05.11.95  г.  В  това  заключително  постановление  е
упоменато и, че „лекият автомобил е купуван и препродаван многократно на
различни  лица  от  страната,  разпитани  като  свидетели  по  делото”.  С
постановление  от  05.05.00  г.  наказателното  производство  е  спряно  на
основание  чл.  239,  ал.1,  т.3  от  НПК  до  завръщането  на  П.  в  страната.
Наказателното  производство  е  било  възобновявано  и  спирано  пет  пъти,
последният от които на 30.12.09 г. от прокурор Нейчева. Във всички случаи
основанието е невъзможността да бъде призована и разпитана в качеството на
свидетел М. П., поради отсъствието и от страната. Същевременно по делото е
приложена справка за пътувания на лице- български гражданин от 22.01.09 г.,
видно от която П. е влизала в РБългария и напускала територията й общо 42
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пъти, като последното и излизане е на 30.10.08 г. Справката обхваща периода
–  01.01.00  г.  –  21.01.09  г.  Липсата  на  разпореждане  от  страна  на
наблюдаващите  прокурори  М.  П.  да  бъде  обявена  за  общодържавно
издирване  с  адекватна мярка,  е  основната причина  давностният срок  за
погасяване  на  наказателното  преследване  да  е  изтекъл  към  момента  на
проверката. 

        - ДП 205/09 г., пр. пр. 1092/09 г. По делото липсват данни за обявяване
за  издирване  на  лицето,  срещу  което  е  образувано  и  водено  досъдебното
производство  –  К.  Д.  А.,  както  и  И.  С.  Я.  /единствен  от  установените
свидетели, който не е разпитан по делото/. В постановлението за спиране от
08.03.10  г.  на  прокурор  Нейчева  е  отбелязано,  че  и  двамата  са  извън
територията  на  страната.  Това  досъдебно  производство  е  образувано  по
отделени материали от ДП 129/09 г. /пр. пр. 813/09 г./ образувано и водено
срещу И. С. Я. /същото лице, което в предходното дело е в качеството на
свидетел/ за престъпление по чл. 144, ал.1, т.3  от НК, по което е пострадал К.
Д. А. Наказателното производство по него е спряно отново с постановление
на прокурор Нейчева от 28.12.09 г. на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК,
поради отсъствие от страната на А., довело до невъзможност същият да бъде
призован и разпитан. И по двете досъдебни производства обвиняемите лица
не са обявени за общодържавно издирване.

-  ДП  305/08  г.,  /пр.  пр.  676/08  г./. Образувано  е  на  23.12.08  г.  с
постановление на прокурор Медаров срещу Г. К. за престъпление по чл. 195,
ал.1, т.4 от НК. Определен е срок за разследването два месеца. Разследването
е  приключило  със  заключително  постановление  от  23.02.09г.  с  мнение  за
спиране  на  наказателното  производство  на  основание  чл.  244,  ал.1,  т.3  от
НПК. Делото е изпратено с писмо от 27.03.09 г. от РУ на МВР Ихтиман и е
получено е в РП на 31.03.09 г. С постановление от 29.04.09 г. на  прокурор
Христова наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т.3 от НПК, поради отсъствие на пострадалия от страната. На 05.02.10 г. е
изпратено писмо до РУ на МВР Ихтиман, с което се иска информация дали
пострадалият /италиански гражданин/ се е върнал в страната. На 26.02.10 г. е
получена исканата справка, видно от която същият е напуснал страната на
20.09.09 г., след което няма данни да се е завръщал. Очевидно пострадалият
от престъплението е напуснал страната след спиране на наказателното
производство и ако спрямо него са били извършени своевременно действия по
призоваване или издирване е могло разследването да приключи, както и да
бъде реализирана наказателната отговорност.
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-  ДП  479/08  г.  /пр.  пр.  500/08  г./.  Образувано  е  на  24.06.08  г.  с
постановление на прокурор Нейчева срещу С. Ц. за престъпление по чл. 131,
ал.1, т.1 от НК. Определен е срок за разследване от два месеца. Досъдебното
производство  е  получено  в  РП  на  17.09.08  г.  с  мнение  за  спиране  на
наказателното  производство.  С постановление  от  23.09.08 г.  наказателното
производство  е  спряно  на  основание  чл.  25,  т.2  от  НПК.  По  делото  е
приложена справка, видно от която С. Ц. е напуснала страната на 21.07.08 г.
По делото няма данни същата да е обявена за ОДИ. С писмо от 17.02.09 г. е
поискана информация от Началника на РУ на МВР Ихтиман дали С. Ц. и Й.
А.  /свидетел/  са  напускали  територията  на  страната.  Видно от  получената
справка няма данни Ц. да се е завръщала в страната след 21.07.08 г., а А. е
напуснал страната на 23.08.08 г. С постановление от 19.10.09 г. на прокурор
Нейчева наказателното производство е възобновено предвид изтеклия срок
по  чл.  244,  ал.7  от  НПК.  Със  заключително  постановление  от  02.12.09  г.
делото  е  получено  в  РП  на  09.12.09  г.  С  постановление  от  30.12.09г.
наказателното производство отново е спряно на основание чл. 25, т.2 от НПК.
Към  момента  на  проверката  отново  няма  данни  за  обявяване  за
общодържавно издирване.

При  проверката  на  всички  спрени  досъдебни  производства  се
установи,  че  лицата,  станали  причина  за  тяхното  спиране  /свидетели,
обвиняеми  или  лицата,  срещу  които  е  образувано  наказателното
производство/ са обявени за общодържавно издирване само по едно дело / сл.
д. № 27/02 г. по описа на СОСлС София, /сл. д. № 9/02 г. по описа на РП
Ихтиман/.  Именно липсата на обявяване на тези лица за общодържавно
издирване  е  основна  причина  част  от  спрените  досъдебни  производства
срещу известен извършител да не са приключени и към настоящия момент.
По  едно  от  тях  е  изтекъл  и  давностният  срок  за  погасяване  на
наказателното преследване. Допусканите пропуски по спрените дела водят
до забавяне на движението на досъдебните производства, а в някои случаи
до осуетяване на търсенето на наказателната отговорност.

Движението на  тези  дела  е  отразено  пълно  и  точно  във  входящия
дневник, както и в Описната книга за спрените дела. 

От направените констатации се налага изводът, че следва да се отправи
препоръка към прокурорите от РП Ихтиман:

В случаите на спиране на наказателното производство на основание
чл.244, ал.1, т.1, вр. чл.25, т.2 и чл.244, ал.1, т.3 от НПК наблюдаващите
прокурори следва да разпореждат съответните мерки за общодържавно
издирване  и  да  контролират  тяхното  прилагане,  за  да  не  се  допуска
многократно спиране  и  възобновяване  на  наказателното  производство
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без  конкретни резултати,  свързани с  действията по  разследването  и  с
приключването на досъдебното производство.

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

Съгласно  предоставената  справка,  за  2009  г.  са  прекратени  778
наказателни  производства  /72 водени  срещу  известен  извършител  и  706
срещу  неизвестен/.  За  2009  г.  поради  изтекла  давност  са  прекратени  641
наказателни производства.

 При  сравнение  на  данните  за  2008г.,  броят  на  прекратените
досъдебни  производства  /извън  тези,  прекратени  поради  изтичане  на
предвидената в закона давност/ е нараснал от 105 за 2008 г. на 137 за 2009
г. 

Пред  съда  са  обжалвани  девет постановления  за  прекратяване  на
наказателното производство, от които пет са отменени. 

Изискани бяха  петте  наказателни производства,  по  които  съдът  се  е
произнесъл  с  отменителен  акт  и  беше  проследено  тяхното  последващо
движение. 

На  случаен  принцип  беше  изискана  и  проверена  една  папка  с
прекратени  наказателни  производства,  в  която  се  съхраняват  8  броя
наказателни  производства.  Проследи  се  движението  по  тези  наказателни
производства, както следва:

-пр. пр.  709/09 г.,  наблюдаващ прокурор Михайлова. Досъдебното
производство е образувано на 27.06.09 г.  за престъпление по чл. 330, ал.1, вр.
с чл. 18 от НК. Делото е получено в РП на 01.09.09 г. Постановлението за
прекратяване е от 01.10.09 г.;

-пр.  пр.  700/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Банкова. Досъдебното
производство е  образувано на 27.06.09 г.  срещу неизвестен  извършител  за
престъпление  по  чл.  343,  ал.1  б.  „б”  от  НК.  Делото  е  получено  в  РП  на
02.09.09 г. Постановлението за прекратяване на досъдебното производство е
от 24.09.09 г. На същата дата са изпратени с обратна разписка преписи от
постановлението на пострадалия и на обвиняемия;

-пр. пр. 313/09 г., наблюдаващ прокурор Стоименова. Досъдебното
производство е образувано на 15.05.09 г. срещу Д. М. за престъпление по чл.
310, ал.1 от НК. Досъдебно производство е получено в РП на 20.07.09 г. На
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Произнасянето на
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прокурора  е  от  28.08.09  г. Преписи  от  постановлението  са  изпратени  на
същата дата, както на обвиняемото лице, така и на пострадалата;

-пр.  пр.  481/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Нейчева. Досъдебното
производство  е  образувано  на  09.05.09  г.  срещу  известен  извършител  за
престъпление по чл. 133, вр. с чл. 129, ал.2 от НК. Досъдебно производство е
постъпило в РП на 16.07.09 г. С постановление от 14.08.09 г. наказателното
производство е прекратено, поради несъставомерност на деянието. На същата
дата постановлението е изведено деловодно и преписи от него са изпратени с
обратна разписка на обвиняемия и на пострадалото лице. В диспозитива на
постановлението  е  разпоредено  и  връщане  на  предадените  с  протокол  за
доброволно предаване веществени доказателства. 

Като  цяло  произнасянията  на  прокурорите  по  приключените  дела,
наказателното производство, по които е прекратено, е в законоустановения
срок.

За разлика от установената практика в някои прокуратури в София-
окръг  /РП  Самоков,  РП  Пирдоп/,  където  в  горния  ляв  ъгъл  на
постановленията  за  прекратяване  на  наказателното  производство,  на
постановленията  за  откази  от  образуване  на  досъдебно  производство  и
други прокурорски актове се изписват на компютър номера на преписката и
датата  на  акта,  които  дати  би  следвало  да  отразяват  деловодното
извеждане, в РП Ихтиман правилно в горния ляв ъгъл се поставя печат с
регистрационен индекс от деловодството, в който съдебните служители
вписват номера на преписката и датата на деловодното обработване.

Освен Книгата на досъдебните производства се води и спомагателна
книга, в която се отразяват обжалваните постановления за прекратяване. 

Постановленията за прекратяване на наказателното производство се
изпращат с обратна разписка.

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

1. Наказателно-съдебен надзор.
През  2009  г.  са  внесени  в  съда  86 обвинителни  актове.  През  същия

период  съдът  е  постановил  присъди  по  93 дела,  образувани  по  внесен
обвинителен  акт.  Осъдителните  присъди  по  общия  ред  са  43, има  четири
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оправдателни присъди,  една от които е  протестирана и  протестът не е
разгледан, сключени са 19 споразумения в хода на съдебното следствие. 

За  същия  период  5 дела  са  прекратени  и  върнати  от  съда  на
прокуратурата. От тях 2 са върнати с разпореждане на съда и 3 с определение.

В  сравнение  с  повечето  районни  прокуратури  на  територията  на
София-окръг, които приоритетно са приключвали досъдебните производства
със  споразумения  по  реда  на  чл.381  и  сл.  от  НПК,  прокурорите  от  РП
Ихтиман  приоритетно  са  внасяли  обвинителни  актове  и  са  участвали  в
разглеждането на НОХ дела по общия ред, приключили с осъдителни присъди.

На  случаен  принцип  бяха  изискани  прокурорски  дела  на  всеки
прокурор, като проверката беше извършена,  както по приложените към по
документи, така и по Книгата на обвинителните актове:

- ПД 82/09 г. /пр. пр. 919/09 г./, наблюдаващ прокурор Стоименова.
Делото е постъпило в РП на 30.10.09 г. Обвинителният акт е внесен в
съда  на  22.12.09  г.,  видно  от  съпроводителното  писмо.  На  самия
обвинителен  акт  липсва  дата.  В  Книгата  за  обвинителните  актове  е
отбелязано,  че  с  присъда  от  10.03.10  г.  на  три  лица  е  наложено
наказание;

- ПД  66/09  г.  /пр.  пр.  728/03  г./,  наблюдаващ  прокурор  Банкова.
Делото  е  постъпило  в  РП  на  26.10.09  г.  На  02.11.09  г.  е  изготвен
обвинителен акт, който е внесен в съда на 12.11.09г . Към момента на
проверката в Книгата няма отбелязване да е произнесена присъда;

- ПД  79/09  г. /пр.  пр.  842/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Нейчева.
Делото е постъпило в РП на 15.12.09 г. С постановление от 16.12.09 г.
от това дело са отделени материали, като е постановено да се образува
нова преписка.  Отделените материали касаят  неизвестен извършител,
който е съучастник в извършване на престъплението. По отношение на
известния съизвършител по същото производство е била взета мярка за
неотклонение „задържане под стража” и е изготвен обвинителен акт на
17.12.09 г., който на същата дата е внесен в съда. В приложението към
обвинителния акт е отбелязано, че по отношение на обвиняемия е взета
мярка  за  неотклонение  „задържане  под  стража”,  както  и  номера  на
определението на съда, с което е взета мярката. В Книгата е отбелязано,
че  с  присъда  от  21.01.10  г.  на  подсъдимия  е  наложено  наказание
„пробация”;

- ПД  52/09  г.  /пр.  пр.  76/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Христова.
Делото е постъпило в РП на 22.07.09 г. С постановление от 10.08.09 г.

16



от това досъдебно производство са отделени материали, като изрично е
отбелязано кои се отделят в оригинал,  кои като копия, описани са и
отделените  веществени  доказателства.  Постановено  е  отделените
материали да се приложат към пр.пр. 62/09 г. /ДП 10/09 г./. Изготвеният
обвинителен  акт  е  внесен  в  съда  на  17.08.09  г.  Същият е  изготвен
прецизно,  съобразно  всички  изисквания  на  НПК.  Обоснована  е  и
правната  квалификация,  свързана  с  повторността,  съгласно
изискванията на чл. 28 от НК, както и продължаваната престъпна
дейност  по  смисъла  на  чл.  26  от  НК.   В  прокурорското  дело  са
приложени  протоколи  от  проведените  заседания  по  образуваното
НОХД.  В  Книгата  е  отбелязано,  че  с  присъда  от  22.04.10  г.  на
обвиняемия  е  наложено  наказание  една  година  и  шест  месеца
„лишаване от свобода”;

- ПД 2/09 г.,  /пр.  пр.  737/08 г./,  наблюдаващ прокурор Михайлова.
Делото е постъпило в РП на 15.12.08 г. Обвинителният акт е изготвен
на 15.01.09 г. и на същата дата е внесен в съда. В Книгата е отбелязано,
че с протокол № 54/27.04.09 г.  на подсъдимия е наложено наказание
„пробация”  .  В  самото  ПД   върху  призовката  на  съда  е  отбелязана
датата  на  съдебното  заседание,  в  което  е  одобрено  споразумението,
както и вида и размера на наложеното наказание. 

За разлика от повечето районни прокуратури в София-окръг тук не е
въведен формуляр,  с  който да започва ПД и върху  който да се  отразява
номера  на  ПД,  лицето  срещу  което  е  образувано  НОХД,  престъпният
състав, датите на отлаганията на съдебните заседания, съдържанието на
съответната присъда. Записването на някои от изброените обстоятелства
се  осъществява  на  различни  места  в  ПД  от  наблюдаващите  прокурори,
което води до липса на систематизиране и непълнота на информацията.
Препоръчително е районният прокурор да въведе положителната практика
на другите районни прокуратури.

Отразяванията  в  Книгата  на  обвинителните  актове  са  точни  и
пълни.  Налице  е  пълно  съответствие  между  данните  в  проверените
преписки и тези в Книгата.

При проверка на движението на всички ПД за 2009 г. се установи, че
по  някои  от  тях  има  забавяне  в  произнасянията  на  прокурор
Стоименова  /ПД  6/09  г.,  ПД  10/09  г.,  ПД  19/09  г.  и  ПД  21/09  г./.  При
разговор  с  прокурора  се  установи,  че  са  били  налице  субективни
обстоятелства, които са повлияли на срочността на произнасянията. Към
момента на проверката такива забавяния не се констатират.
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Положителна практика е, че прокурорите прилагат протоколите от
съдебните заседания,  при отлаганията на делата, както и постановените
съдебни актове,  което се извършва по тяхна инициатива и е показател за
ефективно  осъществявана  функция  на  прокурорите  в  съдебната  фаза  на
наказателния процес.

Някои  от  прокурорите  не  поставят  дати  на  изготвяните
обвинителни  актове,  която  практика  е  неправилна  и  следва  да  бъде
отстранена от тях /ПД 82/09 г., прокурор Стоименова/. В някои случаи в
справката към ОА не се отбелязва размера на причинените щети, както и
дали те са възстановени /ПД 52/09 г., прокурор Христова/. 

През 2009 г. са изготвени и внесени 43 постановления с предложение
по чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно  наказание  по  реда  на  чл.78а  от  НК.  32 предложения  са
уважени, по две лицето е оправдано и две предложения са върнати от съда. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  четири  такива  преписки,  както
следва:

-пр.пр. 1010/09г., наблюдаващ прокурор Нейчева; 
-пр.пр. 920/09г., наблюдаващ прокурор Михайлова;
-пр.пр. 996/09г., наблюдаващ прокурор Христова;
-пр.пр. 939/09г., наблюдаващ прокурор Стоименова.

Движението и по четирите преписки е в законоустановените срокове. 
Данните по тях са перфектно отразени в Дневника по чл. 78а от НК.
Изготвените актове от прокурорите отговарят на изискванията на

НК и НПК.
По всички  преписки  има редовно  призоваване  на  прокуратурата от

съда,  както  и  обявления  от  съда,  в  които  е  отразен  резултатът  от
приключилото разглеждане на съответните НАХД.

Прокурорите от РП Ихтиман не  се  явяват в съдебно  заседание по
тези производства, но след получаването на обявлението за резултата от
НАХ делата,  всеки от наблюдаващите прокурори  има възможност да се
запознае  и  да  прецени  има ли  основания  за  изготвяне  на  протест срещу
постановения съдебен акт.

Бяха  проверени  и  двете  досъдебни  производства,  по  които  са  били
внесени предложения по чл. 78а от НК, но същите са били върнати от съда:

- пр.  пр.  819/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Банкова. Внесено  е
предложение  за  прилагане  разпоредбата  на  чл.  78а  на  11.03.09  г.  С
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разпореждане от 13.03.09 г. по НАХД 86/09г. РС Ихтиман е прекратил
производството  и  е  върнал  делото  за  отстраняване  на  допуснати
съществени процесуални нарушения.  След отстраняването  им делото
отново е внесено с предложение на 22.04.09 г. и с решение от 18.05.09г.
на  РС  Ихтиман  по  НАХД  144/09г.  е  наложено  наказание  „глоба”  в
размер на 500 лева. Движението по преписката е отразено в Книгата
по 78а от НК с изключение на наложеното наказание;

- пр. пр. 388/07 г., наблюдаващ прокурор Стоименова.  По посочената
преписка  е  внесено  предложение  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност по чл. 78а от НК. С решение на РС Ихтиман от 19.05.08 г.
обвиняемият  И.  Ч.  е  признат  за  невинен  и  оправдан  от  съда.  Това
решение  е  протестирано  от  наблюдаващия  прокурор  пред  СОС  и  с
решение от 10.12.08 г. на СОС е отменено решението на РС Ихтиман и
делото е върнато за ново разглеждане от прокурора. С постановление от
16.04.09 г.  на  РП Ихтиман наказателното  производство  е  прекратено,
поради несъставомерност.

За 2009 г.  са внесени в съда общо  80 споразумения за решаване на
делото в досъдебно производство. Съдът е одобрил 79, а 1 е неодобрено. 

Беше  извършена  проверка  на  случаен  принцип  на  сключени
споразумения за решаване на делото в досъдебно производство на основание
чл. 381 от НПК, описани в книгата за споразумения със следните номера: 

- № 68/09г., наблюдаващ прокурор Нейчева;
- №74/09г., наблюдаващ прокурор Нейчева;
- 73/09г., наблюдаващ прокурор Михайлова;
- № 60/09г., наблюдаващ прокурор Михайлова;
- № 78/09г., наблюдаващ прокурор Христова;
- № 31/09г., наблюдаващ прокурор Христова;
- № 52/09г., наблюдаващ прокурор Стоименова;
- № 32/09г., наблюдаващ прокурор Стоименова;
- № 16/09г., наблюдаващ прокурор Банкова.

По всички  изброени  дела  споразумението  е  сключено  в  рамките  на
едномесечния срок за произнасяне на прокурорите и делото е внесено в съда. 

Установи се забавяне в движението на следните дела:
- ДП 86/09г., /пр.пр. 1337/08 г./, наблюдаващ прокурор Стоименова.

Делото  е  постъпило  в  РП  Ихтиман  на  17.06.09  г.  На  02.09.09  г.  е
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сключено споразумение, което е записано под № 58/09 г. в Книгата и на
същата дата е внесено в съда. В наблюдателната преписка се съдържа
искане  от  наблюдаващия  прокурор  до  Адвокатски  съвет  София  на
основание чл.  94,  ал.1,  т.9 от НПК да се определи адвокат,  който да
бъде  назначен  за  служебен  защитник  на  обвиняемия  Ж.  И.,  като  е
посочено,  че  ще  бъдат  извършени  действия  по  разследването.  Това
искане е изпратено на 02.09.09 г. по факс, като в отговор е получено
уведомително  писмо  от  САК  за  определяне  на  служебен  защитник.
Служебният  защитник  е  назначен  с  постановление  от  02.09.09  г.  На
същата дата е сключено споразумението.

- ДП  90/09  г.,  /пр.  пр.  652/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Банкова.
Делото  е  постъпило  в  РП  на  31.07.09  г.  На  18.09.09г.  е  сключено
споразумение, отразено под № 66 в Книгата за споразуменията, което
на  същата  дата  е  внесено  в  съда.  В  наблюдателната  преписка  се
съдържа искане от наблюдаващия прокурор до Адвокатски съвет София
на основание чл. 94, ал.1, т.9 от НПК да се определи адвокат, който да
бъде  назначен  за  служебен  защитник  на  обвиняемия  И.  М.,  като  е
посочено,  че  ще  бъдат  извършени  процесуално-следствени  действия.
Това  искане  е  изпратено  на  15.09.09  г.  по  факс,  като  в  отговор  е
получено  уведомително  писмо  от  САК  за  определяне  на  служебен
защитник.  Служебният  защитник  е  назначен  с  постановление  от
18.09.09 г. На същата дата е сключено споразумението.

Без да е налице забавяне по движението, но по същия ред е назначен
служебен защитник на обвиняемия Б. Б. по  ДП 157/09 г.,/пр. пр. 650/09 г./,
наблюдаващ прокурор Банкова. 

И по трите описани  досъдебни  производства,  по  които е  сключено
споразумение по реда на чл. 381, ал.1 от НПК, в наблюдателните преписки
няма  данни  да  са  извършвани  никакви  действия  по  разследване  след
назначаване  на  служебните  защитници  от  страна  на  наблюдаващите
прокурори. Очевидно, тяхното назначаване е било нужно, с оглед сключване
на споразумението, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 381, ал.1
от НПК. Независимо от това, считам, че по този начин не са нарушени
правата на страните в процеса.   

За  2009  г.  прокурорите  от  РП  Ихтиман  са  участвали  в  356 съдебни
заседания по наказателни дела.
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2. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2009г.  са  приведени  в
изпълнение 169  присъди,  неприведените  присъди  в  срок  са 5.  Няма
отлагания на изпълнението на наказанията.

 
Проверката  по  изпълнение  на  наказанията  беше  извършена  като  се

изиска Книгата за изпълнение на наказанията, Азбучника, както и на случаен
принцип  присъдни  преписки.  Същевременно  беше  изискана  и  справка  за
изпълнените присъди през 2009г.,  която дава  представа  за  броя изпълнени
присъди по видове, както следва:

„Лишаване от свобода” – 17 бр. присъди
„Лишаване от право за управление на МПС”- 60 бр. присъди
„Лишаване от право да се заема изборна длъжност”- 3 бр. присъди
„Пробация” – 128 бр. присъди
„Обществено порицание”- 4 броя.
Както и в другите районни прокуратури в София-окръг се установява

тенденция на голямо приложение на института на пробацията, за разлика от
другите предвидени в НК наказания.

 На случаен принцип беше извършена проверка на следните присъдни
преписки:

- присъдна преписка № 64/09 г. Преписката е образувана въз основа
на присъда 79/18.06.08 г. на РС Ихтиман по НОХД 202/07 г., влязла в сила на
01.06.09 г. Присъдата е срещу П. К. за престъпление по чл. 131, ал.1, т.7 от
НК. РС Ихтиман я изпраща на РП Ихтиман за изпълнение в деня на влизането
и  в  сила  -  01.06.09  г.  Заведена  е  в  РП  на  03.06.09  г.  и  на  същата  дата
районният прокурор е изпратил писмо до ГД „Охрана” София. На 30.06.09 г.
РП е уведомена, че осъденият е задържан на същата дата. С писмо от 30.06.09
г. Софийският затвор е уведомил РП Ихтиман, че е получена и приведена в
изпълнение на същата дата присъда № 82 по НОХД 370/04 г. от три месеца
„лишаване от свобода” и поради търпенето на тази присъда не е приведена в
изпълнение присъда № 79/08 г. Писмото е получено в РП на 06.07.09 г. и на
същата  дата  е  изпратено  уведомление  на  РС  Ихтиман.  На  21.07.09  г.
районният прокурор е изготвил предложение на основание чл. 306, ал.1, т.1 от
НК.  На  25.09.09  г.  е  получено  писмо  от  Софийския  затвор,  че  осъденият
Колибаров  е  изтърпял  наказанието  по  НОХД  370/04г.  на  18.09.09г.  и  се
задържа,  за  да  търпи наказанието  по  НОХД 202/09 г.  На  същата  дата  РП
Ихтиман е  уведомила  РС Ихтиман.  С  определение  от  05.11.09  г.  по  НЧД
270/09 г. са групирани наказанията на подсъдимия по няколко присъди. На
23.11.09  г.  препис  от  определението  е  изпратен  на  РП  и  на  24.11.09  г.
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районният прокурор е  уведомил Началника  на  Затвора,  като е  изпратил и
препис от определението. Движението по преписката е отразено в Книгата
вярно  и  пълно.  Районният  прокурор  своевременно  се  е  произнасял  и
уведомявал съответните органи;

-  присъдна  преписка  131/09  г. С  протоколно  определение  №
159/26.11.09 г. по НОХД 450/09 г. е одобрено споразумение от съда, съгласно
което В. Т. се е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 195,
ал.1, т.4 и чл. 346 от НК и е осъден на шест месеца „лишаване от свобода”.
Със същото определение е извършено групиране на наказанията. С писмо от
същата дата РС Ихтиман е уведомил РП Ихтиман. Присъдата е изпратена за
изпълнение по делегация на РП Пещера. Получен е отговор на 06.01.10 г., че
присъдата е приведена в изпълнение с начало 19.10.09г.  Поради допусната
техническа грешка от прокурора на РП Пещера е извършена своевременно
проверка от районния прокурор на Ихтиман и е било установено, че всъщност
с дата 19.10.09 г. е приведена в изпълнение друга присъда, която също е била
в размер на шест месеца „лишаване от свобода”, поради което и с писмо от
07.01.10  г.  РП  Ихтиман  уведомила  РС  Ихтиман,  че  присъдата  по  НОХД
450/09г.  не  е  приведена  в  изпълнение.  Изтърпяването  на  тази  присъда  е
започнало на 02.04.10 г.,  за което РП Пещера е уведомила РП Ихтиман на
15.04.10г.,  а  на  16.04.10г.  РП  Ихтиман  е  уведомила  РС  Ихтиман.
Допуснатата  техническа  грешка  от  прокурора  от  РП  Пещера  не  се  е
отразила върху правата на осъденото лице и не е довела до нарушение в
реалното изпълнение на наказанието.

За  разлика  от  някои  други  районни  прокуратури  от територия  на
София-окръг,  при  прегледа  на  книгата  за  изпълнение  на  наказанията  се
установява,  че  РС  Ихтиман  изпраща  присъдите  за  изпълнение  в  РП
непосредствено след влизането им в законна сила,  а понякога и в деня на
влизането  им  в  сила,  но  не  повече  от  няколко  дни.  По  данни  на
административния  ръководител  между  РС  Ихтиман  и  РП  Ихтиман  е
въведена отдавна Книга, която удостоверява реалното предаване от съда
на прокуратурата на влязлата в сила присъда за изпълнение. По този начин
се гарантира установяването на виновното длъжностно лице в съответния
орган, в случаите при които има забавяне в движението на влезлите в сила
присъди за изпълнение. Тази положителна практика е необходимо да бъде
възприета и от други районни прокуратури,  където Книга не е въведена,
поради  което  не  може  да  се  установи  причината  за  забавяне  на
движението на присъдите за изпълнение между съда и прокуратурата.

22



Районният  прокурор  започва  изпълнението  на  присъдите
непосредствено  след  завеждането  им  в  РП  Ихтиман  /в  деня  на
получаването или на следващия ден.

Районният прокурор  ежемесечно  извършва проверка  на  присъдната
книга, което удостоверява с резолюция в самата книга, дата и подпис. 

3. Гражданско - съдебен надзор.

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

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

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. Констатира се,  че няма издавани заповеди на административния
ръководител  за  създаване  на  комисия,  която  да  извърши  проверка  на
наличните веществени доказателства, както и унищожаване на същите. 

Всички книги, регистри и дневници се водят съобразно изискванията
на ПОДАПРБ и съдържат вярна и изчерпателна информация.

2.  Образуването,  движението  и  приключването  на  преписките,  по
които е постановен отказ от образуване на досъдебното производство, са в
законоустановените срокове. 

При  постъпили  жалби  срещу  постановленията,  същите  се
администрират своевременно /в деня на постъпването им, или на следващия
ден/ и заедно с преписките се изпращат на компетентните прокуратури. 

3.  При проверката на спрени досъдебни производства, водени срещу
известен извършител, се установи, че лицата, станали причина за тяхното
спиране, не се обявяват за общодържавно издирване. 

Произнасянията  на  прокурорите  по  приключените  дела,
наказателното производство, по които е прекратено, е в законоустановения
срок.
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4.  В сравнение  с  повечето районни  прокуратури на територията на
София-окръг, които приоритетно са приключвали досъдебните производства
със  споразумения  по  реда  на  чл.381  и  сл.  от  НПК,  прокурорите  от  РП
Ихтиман  приоритетно  са  внасяли  обвинителни  актове  и  са  участвали  в
разглеждането на НОХ дела по общия ред, приключили с осъдителни присъди.

Положителна практика е, че прокурорите прилагат протоколите от
съдебните заседания,  при отлаганията на делата, както и постановените
съдебни актове,  което се извършва по тяхна инициатива и е показател за
ефективно  осъществявана  функция  на  прокурорите  в  съдебната  фаза  на
наказателния процес.

За  разлика  от  някои  други  районни  прокуратури  от територия  на
София-окръг,  при  прегледа  на  книгата  за  изпълнение  на  наказанията  се
установява,  че  РС  Ихтиман  изпраща  присъдите  за  изпълнение  в  РП
непосредствено след влизането им в законна сила,  а понякога и в деня на
влизането  им  в  сила,  но  не  повече  от  няколко  дни  Районният  прокурор
започва изпълнението на присъдите непосредствено след завеждането им в
РП Ихтиман /в деня на получаването или на следващия ден.

Районният прокурор  ежемесечно  извършва проверка  на  присъдната
книга, което удостоверява с резолюция в самата книга, дата и подпис. 

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Административният  ръководител  да  създаде  необходимата
организация  във  връзка  със  съхраняването  и  унищожаването  на
веществените доказателства, която да е в съответствие с чл. 95-107 от
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
прокуратурата на РБългария. 

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

3.  В  случаите  на  спиране  на  наказателното  производство  на
основание  чл.244,  ал.1,  т.1,  вр.  чл.25,  т.2  и  чл.244,  ал.1,  т.3  от  НПК
наблюдаващите прокурори следва да разпореждат съответните мерки за
общодържавно издирване и да контролират тяхното прилагане, за да не
се  допуска  многократно  спиране  и  възобновяване  на  наказателното
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производство  без  конкретни  резултати,  свързани  с  действията  по
разследването и с приключването на досъдебното производство.

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

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

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  Ихтиман  да  предприеме  в  едномесечен  срок  от
получаване  на  настоящия  Акт  необходимите  действия  от  негова
компетентност  за  изпълнение  на  дадените  препоръки,  като  на  основание
чл.58,  ал.4  от  ЗСВ в  тримесечен  срок  уведоми Инспектората  към ВСС за
резултата от тях.

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка №2 по организацията  на образуването  и движението на
преписките на РП – Ихтиман; 

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

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

(Има още приложения)

ИЗГОТВИЛ  АКТА:
          ИНСПЕКТОР:

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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