
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 – СЛИВНИЦА

извършена за периода от 10.05.10 г.  до 15.05.10 г.

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

Екип  – Съгласно  Заповед № 69/03.05.2010 г.  на  Главния  инспектор,
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

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

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 Сливница, изискване и
предоставяне  от  РП  Сливница  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 – Сливница е предвидено по щат да се осъществява от
осем прокурори. През първото полугодие на отчетния период са работили пет
прокурори,  а  през  второто  полугодие  четирима.  Отсъствали  са  двама
прокурори,  от  които  един  поради  ползване  на  отпуск  за  бременност  и
раждане и един поради командироване в СГП. Незаетите  щатни бройки  са
две.
          Прокурорите се подпомагат от общо 6 съдебни служители. 

Прокурорите в РП – Сливница ползват, заедно с РС Сливница, етаж от
сградата на Община Сливница. Условията за работа са задоволителни.

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

Информационно обслужване, статистика и анализ.

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  16 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, три
се  водят  по  указание  на  ВКП  и  осем се  водят  по  собствена  преценка.
Водените  по  собствена  преценка  книги  подпомагат  отчетността  в
прокуратурата.

Всички книги и регистри се водят на хартиен носител. На електронен
носител се води специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите
лица.

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

Всички  проверени  книги  регистри,  азбучници  и  дневници  се  водят
много добре и отразяват пълно и точно необходимите обстоятелства.
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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
№ 23/12.10.07 г., районният прокурор разпорежда преписките и делата в РП
Сливница да се разпределят чрез програмния продукт. Определен е и съдебен
служител, който да отговаря за поддържането, обновяването и архивирането
на програмата. Определени са седем групи преписки, които се разпределят от
програмния продукт, както и прокурорите, които ще участват със съответните
проценти натовареност. Тази заповед е допълнена със Заповед № 4/26.01.2010
г., с която е определена нова група, по която ще се разпределят постъпили
материали с програмния продукт, прокурорите, които ще участват и процента
на натовареност.

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  Сливница  се  осъществява,  съгласно  Указанията  на
главния прокурор на РБългария,  като се изготвят ежемесечни,  тримесечни,
шестмесечни и годишни статистически таблици, както и други, в зависимост
от изисканата информация. Всички справки са класирани в папки. 

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

Изискани бяха копия от двата доклада за първо и второ шестмесечие на
2009 г. изготвени във връзка с върнатите досъдебни производства от съда на
прокуратурата,  постановените  оправдателни  присъди,  качеството  на
прокурорската  дейност,  причини  за  забавяне  на  движението  на  делата  в
съдебната  и  досъдебната  фаза,  становища  във  връзка  с  предложения  за
законодателни промени. Провеждат се съвещания с разследващите полицаи
от  РУ  на  МВР  Сливница  и  със  съдиите  при  РС  Сливница.  Прокурорите
участват и в провежданите съвместни съвещания, организирани от СОП.
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2. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените доказателства се приемат в РП Сливница, като това се
отбелязва  в  Книга  за  веществени  доказателства,  в  която  се  описват  от
приемащия  ги  деловодител.  Съхраняват  се  в  обезопасен  шкаф  /каса/  до
внасянето им в съда. В съда се предават срещу подпис на служителя, който ги
приема и печат. Веществените доказателства преимуществено се съхраняват в
РУ  на  МВР  Сливница.  Връщането  се  извършва  с  постановление  на
наблюдаващия прокурор и след изготвяне на разписка от страна на водещия
разследването.

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. 

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.  Заповеди и разпореждания на административния ръководител.
Извършени проверки от и на РП Сливница.

Съгласно предоставената справка № 1 административният ръководител
на  РП  Сливница  е  издал  през  2009  г.  82  заповеди  по  организацията  на
дейността на прокуратурата, от които 30 по указание на главния прокурор и
52 по собствена преценка. 

Беше  предоставена  заповедна  книга,  в  която  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.  Връчването  се
извършва срещу подпис и име на съответните адресати.

Изискано беше копие от  Заповед № 66/09 г., издадено по инициатива
на административния ръководител, както и разпоредената с нея справка. С
тази  заповед  е  определена  работна  група,  която  да  извърши  проверка  и
изготви  писмена  справка,  относно  образуването,  разпределението,
движението, сроковете за решаване на преписките и делата в РП Сливница за
периода от 01.10.08 г. до края на м. септември 09 г., проверка на спрените
дела  срещу известен  и  неизвестен  извършител,  както  и  проверка,  относно
спазването на сроковете при произнасянето на прокурорите по преписки и
досъдебни производства.  Установи се точно изпълнение в определения срок
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на  заповедта  от  определените  за  това  лица.  Изготвената  справка
подпомага отчетната и аналитичната дейност на прокуратурата. 

На РП Сливница е извършена планова комплексна ревизия за дейността
на прокуратурата през 2008 г., на основание чл. 140 от ЗСВ от ОП София.
При проверката не са констатирани нередности и не са давани препоръки. 

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

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

Общата констатация за организацията на работата в РП – Сливница
по отношение на разпределение на функциите между съдебните служители,
взаимодействието  между  прокурорите  и  деловодството,  както  и
цялостното администриране  от административния  ръководител  е  много
добра.

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  900.  През този период прокурорите са решили общо  785  преписки,
както  следва:  по  430 е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство, 94 са изпратени по компетентност на други органи и по 210 са
образувани досъдебни производства. От разглежданите преписки през периода
са останали 108 нерешени от прокурори, към края на 2009 г.

Към  31.12.09  г.  от  общо  обжалваните  30 постановления  за  отказ  от
образуване на досъдебно производство са отменени 7 и са потвърдени 23. 

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

- пр. пр. 347/09 г., наблюдаващ прокурор Първанов. Образувана е на
22.04.09 г. по повод жалба от М. Б. срещу Б. Б. С постановление от същата
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дата е изпратена за извършване на проверка на РУ на МВР Сливница, със
срок 30 дни.  Получена е в РП на 17.06.09 г. С постановление от 18.06.09г. е
отказано образуването на досъдебно производство. Разпоредено е препис от
постановлението  да  се  изпрати  на  жалбоподателите.  По  преписката  е
приложена разписка, видно от която постановлението е получено на 24.06.09
г. 

- пр. пр. 484/09 г., наблюдаващ прокурор Първанов. Образувана е на
21.05.09 г. по повод жалба от Г. О. срещу П. М. С постановление от 22.05.09
г. е разпоредено извършването на проверка, със срок  25 дни. Преписката е
получена  в  РП  на  05.06.09  г.  С  постановление  от  18.06.09  г.  е  отказано
образуването  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя. Приложена е разписка, от
която  е  видно,  че  постановлението  не  е  връчено,  но  не  е  отбелязана
причината, поради която не е връчено.

- пр. пр. 245/09 г., наблюдаващ прокурор Попова. Образувана е на
20.03.09 г. по жалба от Кмета на Община Сливница срещу представител на
търговско  дружество  М.  М.  С постановление  от  24.03.09 г.  е  разпоредено
извършването  на  проверка,  със  срок  10  дни.  На  13.04.09  г.  преписката  е
получена  в  РП.  С  писмо  от  13.05.09  г.  преписката  е  изпратена  за
допълнителна проверка,  със срок 10 дни. Получена е в РП на 20.05.09г.  С
постановление  от  01.06.09  г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство.  Разпоредено  е  препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на
жалбоподателя.  По  преписката  е  приложена  разписка,  видно  от  която
постановлението е връчено на 02.06.09 г.

- пр. пр. 149/09 г., наблюдаващ прокурор Попова.  Образувана е на
17.02.09  г.  по  повод  жалба  от  И.  Р.  и  Л.  Р.  срещу  С.  Н.  и  Л.  Н.  С
постановление от 18.02.09 г. е възложено извършването на проверка, със срок
20  дни.  Преписката  е  получена  на  09.03.09  г.  С  писмо  от  14.04.09  г.
преписката е  върната за  допълнителна проверка,  като е определен срок 10
дни. На 24.04.09г . преписката е получена в РП. С постановление от 18.05.09
г. е отказано образуването на досъдебно производство. Разпоредено е препис
от постановлението да се връчи на Л. Р. Установи се, че препис е връчен на
22.05.09г.

- пр. пр. 192/09 г., наблюдаващ прокурор Дукова. Образувана е на
04.03.09 г. по повод жалба от С. К. срещу Б. Г. С постановление от 06.03.09 г.
е  разпоредено  извършването  на  проверка  със  срок  14  дни.  Преписката  е
получена в РП на 13.04.09 г. С писмо от 28.04.09 г. преписката е изпратена на
РУ на МВР Сливница за извършване на допълнителна проверка, със срок 14
дни. Получена е в РП на 15.05.09 г. С постановление от 12.06.09 г. е отказано
образуването  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от
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постановлението да се изпрати на жалбоподателката. Приложена е разписка,
от която е видно, че постановлението е получено на 04.07.09 г.  

- пр. пр. 144/09 г., наблюдаващ прокурор Дукова. Образувана е на
17.02.09 г. по повод жалба от Т. П. чрез адвокат И. И. С постановление от
23.02.09г.  преписката е изпратена на ОД на МВР София за извършване на
проверка, със срок 14 дни. Преписката е получена в РП на 09.03.09г. С писмо
от 25.03.09 г. е върната за допълнителна проверка, със срок 14 дни. Получена
е в РП на 22.04.09 г. С писмо от 19.05.09 г. преписката отново е изпратена за
допълнителна  проверка,  със  срок  14  дни.  Преписката  е  получена  в  РП
Сливница  на  08.06.09  г.  С  постановление  от  25.06.09  г.  е  отказано
образуването  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, както и на лицето, срещу
което е била извършвана проверката. Приложени са разписки, видно от които
преписи  от  постановлението  са  връчени  на  адресатите,  съответно  на
10.08.09г. и на 19.08.09 г. /от призовкар към СГС/. 

- пр. пр. 554/09 г., наблюдаващ прокурор Полетинска. Образувана е
на 09.06.09г. по повод жалба от Ц. В. срещу И. Б. С разпореждане от 09.06.09
г. преписката е изпратена за проверка на РУ на МВР Сливница, със срок 20
дни. Получена е в РП на 19.06.09г. С постановление от 22.06.09 г. е отказано
образуването  на  досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от
постановлението да се връчи и на двете лица. По преписката са приложени
разписки, видно от които преписи са връчени на лицата на 04.07.09 г.

- пр. пр. 251/09 г., наблюдаващ прокурор Полетинска. Образувана е
на 23.03.09 г. по повод жалба от М. Х. срещу К. К. и Д. А.  С разпореждане от
24.03.09 г. е разпоредено да се извърши проверка от РУ на МВР Сливница,
със  срок  20  дни.  Преписката  е  получена  в  РП на  13.04.09  г.  С  писмо  от
14.04.09 г. преписката е върната за допълнителна проверка, със срок 14 дни. С
постановление от 20.05.09 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати и на
трите  лица.  Видно  от  приложените  разписки  преписите  са  връчени  на
27.05.09  г.  и  29.05.09г.  на  К.  К.  и  Д.  А.,  а  на  М.  Х.  не  е  връчен  препис
/изпратен  е  за  връчване  чрез  бюро  призовки  при  СГС,  като  на  гърба  на
разписката е отбелязана причината за невръчване/.

- пр. пр. 277/09 г., наблюдаващ прокурор Димитров.  Образувана е на
01.04.09 г. по повод жалба от А. М. срещу К. М. С постановление от 06.04.09
г.  е  разпоредено  извършването  на  проверка,  със  срок  15  дни.  Видно  от
материалите по преписката служител на РУ на МВР Сливница на 10.04.09 г. е
снел обяснения от А. М., а на 23.04.09г. от К. М. На 28.05.09г. е изготвена
докладна  записка,  с  която  се  предлага  преписката  да  се  изпрати  на  РП
Сливница по компетентност.  Преписката е постъпила в РП на 01.06.09 г. С
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постановление  от  15.06.09  г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство. Разпоредено е препис от него да се изпрати на жалбоподателя.
Приложена е разписка, видно от която преписът е връчен на 23.06.09 г.

- пр. пр. 374/09 г., наблюдаващ прокурор Димитров. Образувана е на
28.04.09 г. по повод изпратена от ГПУ Калотина тяхна преписка, образувана
там  по  повод  опит  на  шофьор  на  автобус  К.  К.  да  пренесе  подправени
документи за самоличност. С постановление от 07.05.09 г. е разпоредено да се
извърши от ГПУ Калотина проверка, със срок 15 дни. Преписката е получена
в РП на 15.06.09 г. С постановление от 16.06.09 г. е отказано образуването на
досъдебно  производство.  Разпоредено  е  препис  от  него  да  се  изпрати  на
Началника на ГПУ Калотина. 

При извършена проверка на Дневника за предварителните проверки се
установи от вписаните в него данни, че по част от преписките проверката
е продължила значително по-дълго от определения срок за извършването и,
независимо от това, че по тях са изпращани напомнителни писма  /пр. пр.
160/09 г., 162/09 г., 273/09 г., 304/09 г., 350/09 г./.

Провериха  се  и  преписки,  приключили  с  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство, по които е осъществен инстанционен контрол, както
следва:

- пр. пр. 644/09 г., наблюдаващ прокурор Димитров. С постановление
от  28.07.09  г.  е  отказано  образуването  на  досъдебно  производство.  На
07.08.09 г. в РП Сливница е заведена жалба срещу постановлението. С писмо
от 10.08.09 г. жалбата, ведно с преписката, са изпратени по компетентност на
СОП.  С  постановление  от  03.09.09  г.  на  СОП,  постановлението  на  РП
Сливница е потвърдено. 

-  пр.  пр.  420/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Полетинска. С
постановление  от  14.08.09  г.   е  отказано  образуването  на  досъдебно
производство. На 15.09.09 г. в РП е заведена жалба срещу постановлението.
На  същата  дата  преписката,  ведно  с  жалбата  са  изпратени  в  СОП  по
компетентност.  С  постановление  от  24.09.09  г.  СОП  е  потвърдила
постановлението на РП Сливница.

- пр. пр. 217/09 г., наблюдаващ прокурор Първанов. С постановление
от 16.04.09 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
Със заведено на 27.08.09 г. писмо СОП е изискала преписката, във връзка с
постъпила там жалба срещу постановлението на РП. Преписката е изпратена
на  същата  дата.  С  постановление   от  08.09.09  г.  постановлението  на  РП
Сливница е отменено. Преписката е получена в РП на 25.09.09 г., след което е
изпратена в РУ Сливница за извършване на допълнителна проверка, със срок
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30 дни. С получено на 14.12.09г. писмо СОП е изискала преписката.  С писмо
от същата дата наблюдаващият прокурор е изискал преписката от РУ на МВР.
На  30.12.09  г.  от  СОП  е  изискана  подробна  справка  за  движението  на
преписката.   Преписката  е  получена  в  РП  от  РУ  на  МВР  на  06.01.10г.
Исканата  справка,  както  и  самата  преписка,  са  изпратени  на  СОП  на
07.01.10г. С постановление от 13.01.10г. СОП е отказала да уважи направено
от  жалбоподателя  искане  за  отвод  на  всички  прокурори от  РП Сливница.
Преписката е получена в РП на 21.01.10 г. С постановление от 04.02.10 г. е
отказано образуването на досъдебно производство.
 - пр. пр. 250/09 г., наблюдаващ прокурор Дукова. С постановление от
08.05.09 г. е отказано образуването на досъдебно производство. На 02.10.09 г.
преписката  е  изискана  от  СОП  за  извършване  на  служебна  проверка.
Изпратена  е  на  05.10.09  г.  С  постановление  от  14.10.09  г.  на  СОП
постановлението на РП е потвърдено.

Произнасянията  на  прокурорите  след  приключване  на
предварителните проверки са в законоустановените срокове, а в повечето
случаи и в двуседмичен срок. 

При извършена проверка на Дневника за предварителните проверки се
установи от вписаните в него данни, че по част от преписките проверката
е продължила значително по-дълго от определения срок за извършването
им.

Към  всички  преписки  се  прилага  протокол  от  случайното
разпределение.

Преписите от постановлението за отказ от образуване на досъдебно
производство на територията на гр. Сливница се връчват чрез куриер. Ако
адресатите са извън територията на града, това се извършва чрез бюро
„Призовки”  към  съответните  съдилища  или  чрез  кметствата  на
населените места. Към преписките се прилага разписка, от която е видна
датата на получаване на преписа от постановлението от адресата.  

Не  във  всички  случаи  препис  от  постановлението  се  изпраща  на
лицето, срещу което е извършвана проверката.

При  обжалване  на  постановленията  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно  производство  жалбите  се  администрират  своевременно  и  се
изпращат незабавно, ведно с преписките на компетентната прокуратура.

Отразяването на движението на преписките във входящия дневник и в
Книгата за извършвани предварителни проверки е пълно и съответства на
съдържащите се в тях материали.
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Направените констатации налагат необходимостта да се отправят
следните препоръки:

Да се  подобри организацията на  работата на  прокуратурата за
осъществяване на контрол върху органите, извършващи предварителни
проверки  и  да  се  спазва  Указание  И-281/06г.  на  главния  прокурор  на
РБългария  за  дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,
извършването и приключването на предварителни проверки.

 Да се  спазва Указанието и относно изпращането на препис от
постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство,
като  преписи  да  се  изпращат  и  на  лицата,  срещу  които  е  била
образувана проверката.

  

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

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  2009г.  са  били
общо 1251,  от които 49  бързи производства. През 2009 г. са образувани  410
досъдебни производства и са наблюдавани още 792  досъдебни производства,
които са били образувани през предходни години.

 
 Броят  на  решените  през  2009  г.  досъдебни  производства  е  1057.

Приключени са и 45 наблюдавани бързи производства. Км края на периода за
произнасяне при прокурор са се намирали 46 досъдебни производства.

Беше  извършена  проверка  на  всички  наблюдавани  досъдебни
производства,  с  оглед  преценка  на  образуването  и  движението  им.
Наблюдателните производства на всеки прокурор периодично се докладват от
деловодството,  като  всеки  един  от  наблюдаващите  прокурори  следи  за
изтичане на срока. Към всяка наблюдателна преписка е приложен протокол за
случайното й разпределение.

Прокурор  Първанов  към  момента  на  проверката  наблюдава  26
досъдебни производства. Постановленията за образуване на ДП отговарят
на изискванията на НПК, дават се съответните указания на разследващите
органи.  В  постановлението  за  образуване  на  досъдебно  производство  се
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изписва диспозитива на престъпния състав, исканията за продължаване на
срока на разследване се правят своевременно.

Прокурор  Димитров  към  момента  на  проверката  наблюдава  17
досъдебни  производства. Всички  наблюдавани  от  него  досъдебни
производства  са  в  законоустановените  срокове.  Исканията  за
продължаване срока на разследване се правят своевременно. Уведомленията
за  разрешени  срокове  постъпват в  прокуратурата  преди  изтичането  на
първоначално определения срок.

Прокурор Полетинска към момента на проверката наблюдава 35
досъдебни  производства. Постановленията  за  образуване  се  изготвят
съобразно  изискванията  на  НПК.  Дават  се  подробни  указания  на
разследващите органи. Образуваните по чл. 212 ал.2 от НПК наказателни
производства  също  отговарят  на  изискванията  на  НК  и  НПК.  Всички
наблюдавани досъдебни производства са в законоустановените срокове. 

 
Прокурор  Попова  към  момента  на  проверката  наблюдава  19

досъдебни  производства. Наблюдаваните  досъдебни  производства  са  в
законоустановените срокове. Постановленията за образуване на досъдебно
производство отговарят на изискванията на НПК.

Прокурор  Дукова  към  момента  на  проверката  наблюдава  17
досъдебни  производства. Постановленията  за  образуване  на  досъдебно
производство  отговарят  на  изискванията  на  НПК,  като  по  всички
проверени наблюдателни производства се установи, че се дават подробни
указания на разследващите. 

По две от образуваните досъдебни  производства /пр. пр. 367/07 г. и
пр.пр. 1008/09 г./ се установи, че и двете са били спрени през м. март 2010г.
и  възобновени  на  05.05.10г.,  като  в  постановленията  за  възобновяване  е
отбелязано,  че  са  отпаднали  основанията  за  спиране  на  наказателното
производство, без тези твърдения да са подкрепени с доказателства, което
създава  съмнение,  че  института  на  спирането  и  възобновяване  на
наказателното  производство  е  бил  приложен  с  цел  възстановяване  на
процесуални срокове. Отделно от това по пр. пр. 367/07 г. производството е
спряно  на  основание  чл.  244,  ал.1,  т.3  от  НПК,  като  от  самото
постановление може да се направи извод, че свидетелката, заради която се
спира  производството  не  е  единствен  свидетел-очевидец  по  смисъла  на
законовата разпоредба.
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По пр.пр. 1008/08 г. производството е спряно на основание чл.  244,
ал.1, т.1 от НПК, като от данните от самото постановление е видно, че
неправилно е посочено това основание, тъй като се твърди, че не може да
бъде намерен свидетел, а не обвиняемо лице, каквото основание е визирано в
чл. 244, ал.1, т.1 от НПК.

  
Прокурор  Раденкова  към  момента  на  проверката  наблюдава  17

досъдебни производства. Исканията за продължаване срока на разследване
са  своевременни.  Постановленията  за  образуване  на  досъдебно
производство отговарят на изискванията на НПК. 

Общата  констатация  за  образуването  и  движението  на
наблюдаваните досъдебни производства от прокурорите в РП – Сливница е
положителна  по  отношение  на  спазване  на  законовите  изисквания  за
образуване на ДП и на процесуалните срокове.

2. Проверка на образуването и движението на спрените досъдебни
производства

През 2009 г. са  спрени общо  221  наказателни производства, от които
187 срещу неизвестен извършител и 34 срещу известен извършител.

Възобновени  са  41 наказателни  производства  през  2009  г.,  всички
спрени срещу известен извършител. 

Беше извършена проверка на някои спрени наказателни производства
срещу известен извършител, както следва:

- ДП 292/00 г. /пр. пр. 938/00 г./. Наказателното производство е водено
срещу НИ за престъпление по чл. 346, ал.2 от НК. В хода на разследването е
установено, че извършител на престъплението е сръбският гражданин Й. Д.
М.  След  неколкократно  спиране  и  възобновяване  на  наказателното
производство,  поради  отсъствие  от  страната  на  М.,  с  постановление  от
03.08.09 г. наказателното производство е било възобновено с постановление
на прокурор Полетинска /спряно преди това на 12.12.08 г. с постановление на
прокурор  Полетинска/,  тъй  като  са  получени  материали  от  ВКП,  отдел
„Международно правно сътрудничество”, касаещи изпълнена молба за правна
помощ до съдебните власти на РСърбия. Била е връчена призовка на Й. Д. да
се яви в качеството на обвиняем в РП Сливница на 10.04.09 г., с резервна дата
08.05.09 г. Материалите са получени в РП от ВКП на 30.07.09 г. С писмен
доклад  от  02.10.09  г.  на  основание  чл.  219,  ал.1  от  НПК  досъдебното
производство  е  било  докладвано  на  наблюдаващия  прокурор.  В  него  е
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упоменато,  че  М.  следва  да  бъде  привлечен  в  качеството  на  обвиняем.  С
постановление от 05.10.09 г. на разследващия полицай на М. е бил назначен
служебен защитник, определен от САК. На същата дата лицето е привлечено
в качеството на обвиняем при условията на чл. 206, вр. с чл. 269, ал.3, т.3, б.в
от  НПК.  Материалите  от  разследването  също  са  предявени.  Със
заключително  постановление  от  05.10.09  г.  делото  е  изпратено  в  РП.  С
постановление  от  06.11.09  г.  на  прокурор  Първанов  наказателното
производство е спряно, тъй като наблюдаващият прокурор е преценил, че не
са налице условията за разглеждане на делото в отсъствието на обвиняемия.
М. е бил обявен за ОДИ с телеграма от 17.04.03 г. В наблюдателната преписка
е приложено предложение за продължаване срока на разследването, което е
заведено в РП на 17.09.09 г. Липсват данни в наблюдателната преписка да е
правено искане от страна на наблюдаващия прокурор за продължаване срока
на  разследването.  С  писмо  от  19.04.10г.  прокурор  Първанов  е  изискал
информация какви действия са предприети за установяване на М.

- ДП 153/09 г. /пр. пр. 427/09г./,  наблюдаващ прокурор Първанов.
Досъдебното производство е образувано срещу Д. Н. за престъпление по чл.
170, ал.2 от НК. С постановление от 08.10.09 г. наказателното производство е
спряно на основание чл.  244,  ал.1,  т.3  от НПК,  тъй като е  установено,  че
пострадалата Т. Л. В. се намира извън страната.  В. не е била разпитана в
качеството на свидетел по воденото досъдебно производство. По делото има
приложена  невръчена  призовка  да  се  яви  на  03.09.09  г.  в  РПУ Сливница.
Приложена  е  докладна  записка,  от  която  е  видно,  че  същата  не  живее  на
адреса  и  по  данни  на  съседи  пребивава  трайно  в  Белгия.   На  26.04.10  г.
наблюдаващият прокурор е изпратил призовка за връчване чрез РУ на МВР
Сливница на Т. В.

- ДП 212/09 г. /пр. пр. 353/09 г./, наблюдаващ прокурор Димитров.
Досъдебното  производство  е  образувано  и  водено  срещу  Р.  С.  за
престъпление  по  чл.  206,  ал.1  от  НК.  По  делото  е  приложена  докладна
записка  от  10.10.09  г.,  видно  от  която  С.  не  е  установен  на  адреса  си  за
връчване на призовка и по данни на съседите си се намира извън пределите
на  България.  По  делото  е  приложена  справка,  видно  от  която  същият  е
напуснал страната на 24.09.09 г. С. е обявен за ОДИ с телеграма от 28.10.09 г.
С  постановление  от  05.11.09г  .  наказателното  производство  е  спряно  на
основание  чл.  25,  т.2  от  НПК.  По  искане  на  наблюдаващия  прокурор  на
30.04.10 г. в РП е получена справка от РУ на МВР Сливница, видно от която
С. не е издирен.  
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При  извършената  проверка  се  установи,  че  и  по  други  досъдебни
производства, водени срещу известен извършител, лицата, станали причина
за  спиране  на  наказателното  производство  /обвиняеми  и  такива  срещу
които се води делото/ са обявени за ОДИ. Например:  ДП 315/09 г., пр. пр.
790/09 г.,  наблюдаващ прокурор Попова; ДП 108/09 г.,  /пр.  пр.  299/09 г./,
наблюдаващ  прокурор  Димитров;  ДП  302/09  г.,  /пр.  пр.  764/09  г.,
наблюдаващ прокурор Димитров. По делата са приложени доказателства,
че  тези  лица  са  били  търсени  за  връчване  на  призовки,  но  не  са  били
призовани  по  различни  причини  /най-често  напускане  на  пределите  на
страната/.

Движението на  тези  дела  е  отразено  пълно  и  точно  във  входящия
дневник,  както  и  в  Дневника  за  спрени  досъдебни  производства  срещу
неизвестен извършител и известен извършител. 

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

Съгласно  предоставената  справка,  за  2009  г.  са  прекратени  654
наказателни  производства  /32 водени  срещу  известен  извършител  и  622
срещу  неизвестен/.  За  2009  г.  поради  изтекла  давност  са  прекратени  602
наказателни производства.

Пред съда са обжалвани пет постановления, от които две са отменени. 

Бяха  проверени  на  случаен  принцип  прекратени  наказателни
производства:

-  ДП  15/05  г.  по  описа  на  ГПУ  01-Калотина  /пр.  пр.  67/05  г./.
Досъдебното  производство  е  образувано с  постановление от  25.01.05 г.  на
прокурор Стефанова срещу Р. Г. за престъпление по чл. 227 от НК, определен
е  срок  за  разследване  от  2  месеца.  На  31.03.05  г.,  04.05.05  г.,  13.10.05  г.,
12.01.05 г. , 29.03.06 г. са изпратени писма до Началника на РГС Драгоман за
предприемане  на  мерки  за  приключване  на  разследването.  Делото  е
постъпило в РП на 26.04.06 г. С постановление от 28.04.06 г. на основание чл.
411,  ал.1,  т.4,  пр.1  от  НПК  прокурор  Стефанова  е  върнала  досъдебното
производство за допълнително разследване, със срок 1 месец. На 07.06.06. е
изпратено напомнително писмо. Делото е постъпило в РП на 28.06.06 г. С
постановление  на  прокурор  Първанов  от  13.07.06  г.  наказателното
производство е спряно на основание чл. 25, т.2 от НПК. Р. Г. е бил обявен за
ОДИ с телеграма от 02.08.06 г. С постановление от 03.09.08 г. наказателното
производство е възобновено. Определен е срок за разследване 2 месеца. На
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16.10.08  г.  е  изпратено  писмо  до  Началника  на  ГПУ  Калотина  за
предприемане на мерки за приключване на разследването. На 27.10.08 г. в РП
е  получено  предложение  за  продължаване  срока  на  разследването.  На
28.10.08 г. прокурор Първанов е направил искане до СОП, което е уважено и
срокът на разследването е удължен с два месеца. На 06.01.09 г. досъдебното
производство е получено в РП. С постановление от 06.02.09 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.2 от НПК.

-  ДП  60/09  г.,  /пр.  пр.  214/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Дукова.
Образувано е на 10.03.09 г. по реда на чл. 212, ал.2 от НПК за извършено на
10.03.09  г.  от  В.  С.  престъпление  по  чл.  194,  ал.1  от  НК.  Срокът  на
разследването  е  бил  продължен  с  два  месеца  от  СОП.  На  09.07.09  г.  е
извършен писмен доклад „по реда на чл. 203, ал.3” от НПК от разследващия
полицай. Делото е получено в РП на 20.07.09 г. С постановление от 31.07.09 г.
наказателното  производство  е  прекратено  на  основание  чл.  9,  ал.2  от  НК.
Препис от постановлението е изпратен на обвиняемия, пострадалата, както и
на водещия разследването, с оглед изпълнение на разпореждане за връщане
на веществени доказателства.

-  ДП 114/09 г.,  /пр.  пр.  300/09  г./,  наблюдаващ прокурор Дукова.
Досъдебното производство е започнато на 06.04.09г. по реда на чл. 212, ал.2
от  НПК  за  извършено  от  Е.  Д.  престъпление  по  чл.  129,  ал.2  от  НК.  На
05.06.09 г.  по реда на чл.  203,  ал.3 от НПК е извършен писмен доклад на
наблюдаващия  прокурор.  Делото  е  получено  в  РП  на  08.06.09  г.  С
постановление  от  08.07.09  г.  наказателното  производство  е  прекратено.
Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на пострадалия.

- ДП 293/09 г. по описа на РУ на МВР Сливница, /пр. пр. 666/09 г./,
наблюдаващ  прокурор  Димитров. Образувано  е  на  27.07.09  г.  с
постановление на РП срещу Е. А. за престъпление по чл. 343, ал.1, б.б от НК.
Определен е срок на разследване от 2 месеца, който е бил продължен с още
четири месеца от СОП по искане на наблюдаващия прокурор. На 21.10.09 г. е
извършен писмен доклад по реда на чл. 203, ал.3 от НПК. Делото е получено
в  РП  на  23.10.09  г.  С  постановление  от  05.11.09  г.  наказателното
производство е било прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.9 от НПК. 

- ДП 15/09 г. /пр. пр. 55/09 г./, наблюдаващ прокурор Полетинска.
Образувано е на 19.01.09 г. по реда на чл. 212, ал.2 от НПК срещу С. Д. за
престъпление  по  чл.  216,  ал.1  от  НК.   На  06.02.09  г.  е  извършен  писмен
доклад по реда на чл. 203, ал.3 от НПК. Делото е получено в РП на 12.02.09 г.
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С постановление от 16.02.09 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл. 33, ал.1 от НК.

- ДП 252/08 г. /пр. пр. 795/08 г./,  наблюдаващ прокурор Полетинска.
Досъдебното  производство  е  образувано  на  23.08.08  г.  срещу  неизвестен
извършител  по  реда  на  чл.  212,  ал.2  от  НПК  и  е  водено  срещу  Д.  А.  за
престъпление  по  чл.  343,  ал.1,  б.б  от  НК.  Срокът  на  разследването  е  бил
продължен с четири месеца. На 21.11.08 г. е извършен доклад по реда на чл.
203, ал.3 от НПК. Делото е получено в РП на 04.12.08г. С постановление от
07.01.09г. наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1,
т.1 от НПК. 

Произнасянията  на  прокурорите  след  получаване  на  делата  в
прокуратурата са в законоустановения едномесечен срок.

Отразяването  на  движението  на  делата  в  Описната  книга  на
следователя и органите на дознанието е пълно и точно. 

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

1. Наказателно-съдебен надзор.
Видно  от  предоставената  справка  през  2009г.  са  внесени  в  съда  99

обвинителни актове. Осъдителните присъди по общия ред са 115, има четири
оправдателни присъди,  всички са протестирани, като три протеста не са
уважени и един е уважен, сключени са 61 споразумения в хода на съдебното
следствие. 

За  същия  период  7 дела  са  прекратени  и  върнати  от  съда  на
прокуратурата. От тях 3 са върнати с разпореждане на съда и 4 с определение. 

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

- пр. пр. 995/09 г., наблюдаващ прокурор Димитров. Обвинителният
акт  е  срещу  В.  С.  за  престъпление  по  чл.  343  б,  ал.2  от  НК.  Бързото
производство е образувано на основание чл. 212, ал.2 от НПК на 21.10.09 г.
Приключило е на 29.10.09г.  с мнение за предаване на съд.  На 30.10.09г.  е
внесен обвинителният акт в РС Сливница. Обвинителният акт отговаря на
изискванията на НПК.
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- пр. пр. 622/09 г. наблюдаващ прокурор Димитров. Обвинителният
акт  е  срещу Жеко  Станчев  по  чл.  343в,  ал.2  от  НК.  ДП е  образувано  на
03.07.09 г. На 09.09.09 г. делото е постъпило в РП. На 25.09.09 г. е внесен
обвинителен акт в РС Сливница. Разглеждането на делото е приключило на
24.11.09  г.  с  осъдителна  присъда.  Обвинителният  акт  отговаря  на
изискванията на НПК.

- пр. пр. 1131/08 г., наблюдаващ прокурор Първанов. Обвинителният
акт е срещу Б. Б. за престъпление по чл. 325, ал.2, пр. 1 от НК. Образуването
и  движението  на  делото  е  в  процесуално  разрешените  срокове.
Обвинителният акт отговаря на изискванията на НПК. 

- пр. пр. 989/08 г., наблюдаващ прокурор Първанов. Обвинителният
акт е срещу Б. Б. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.7 от НК. Изготвянето на
обвинителния  акт  е  внесен  в  едномесечен  срок.  Актът  отговаря  на
изискванията на НПК. 

-  пр.  пр.  1143/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Полетинска.
Обвинителният акт е срещу Я. С. за престъпление по чл. 144,  ал.3 от НК.
Актът е изготвен в едномесечния срок и отговаря на всички изисквания на
НПК. 

-  пр.  пр.  506/05  г.,  наблюдаващ  прокурор  Полетинска.
Обвинителният акт е срещу К. М. за престъпление по чл. 279, ал.1  и по чл.
314,  предл.1,  вр  с  чл.  63  от  НК.  Обвинителният  акт  е  изготвен  в
едномесечния срок и отговаря на изискванията на НПК.

- пр. пр. 988/03 г., наблюдаващ прокурор Попова. Обвинителният акт
е срещу Д. А. за престъпление по чл. 152, ал.3 от НК, вр. с чл. 29, ал.1 от НК.
ДП е било спряно поради укриване на извършителя на престъплението. На
18.05.09  г.  производството  е  възобновено.  Срокът  за  разследване  е
продължаван. Разследването е приключило на 20.10.09 г. Обвинителният акт
е внесен в РС Сливница на 13.11.09г. Присъдата е постановена на 22.01.10 г.
Наложено е наказание една година „лишаване от свобода”.  Обвинителният
акт отговаря на изискванията на НПК.

- пр. пр. 939/09 г., наблюдаващ прокурор Дукова. Обвинителният акт
е срещу Т. П. и Ю. К. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т.7 от НК. ДП е
приключило на 01.12.09 г. Обвинителният акт е изготвен на 29.12.09 г., на
която  дата  е  внесен  за  разглеждане  в  РС  Сливница.  Обвинителният  акт
отговаря на изискванията на НПК.

Всички  проверени  на  случаен  принцип  досъдебни  производства,
приключили  с  внесен  в  съда  обвинителен  акт,  са  се  движили  в
законоустановените  срокове.  При  постъпването  на  досъдебното
производство  от  органа  на  разследване  в  прокуратурата,  както  и  при
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внасянето  на  делото  от  прокуратурата  в  съда,  делата  са  били
администрирани своевременно.

Всички изготвени обвинителни актове отговарят на изискванията на
НПК,  като  прави  положително  впечатление  обосноваността  им  по
отношение на елементите на престъпните състави, формата на вината,
анализът на събраните доказателства, както и изчерпателното изготвяне
на справките към обвинителните актове.

При направената проверка на Книгата на обвинителните актове се
установи, че движението на делата е пълно и вярно, с точно отразяване на
датите.

В случаите на внесени обвинителни актове,  когато впоследствие са
сключени споразумения по реда на 384 от НПК, същите се предоставят на
съда в писмена форма и предварително подписани от страните. Екземпляри
от споразуменията, както и копие от протоколното определение, с което
са одобрени са приложени по прокурорските дела.

Извърши се проверка на прекратените и върнати от съда дела
Изиска се регистърът, от който се установи, че за 2009 г. тези дела са

седем,  от  които четири са  върнати от  съдия-докладчик,  а  три от  СОС.  За
2010г.,  към момента на проверката,  върнатите дела са три. В регистъра се
отразява  номера  на  преписката,  наблюдаващия  прокурор,  имената  на
обвиняемите лица, престъпните състави, по които са внесени актовете, № на
НОХД,  датата  на  връщането,  основанията  за  връщане,  съдебната  фаза  от
която се връща и резултата от последващите действия на прокуратурата.

-  пр.  пр.  407/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Дукова. Досъдебното
производство е водено срещу К. М. за престъпление по чл. 346, ал.2, т.1 от
НК  и Борислав Захов за престъпление по чл. 216 от НК. Обвинителният акт е
изготвен в едномесечния срок. Внесен е в съда на 11.12.09 г. На 25.02.10 г. с
разпореждане по образуваното НОХД 58/09г. производството е прекратено, с
оглед преценката на съдията за неправилно преценена местна подсъдност по
смисъла на чл. 36, ал.2 от НПК, като са изготвени и мотиви в тази насока.
Наблюдаващият прокурор е  допуснал да се проведе разследване и самият
той е  внесъл обвинителен акт за престъпление,  за което са били налице
безспорни  доказателствата  още  в  началото  на  разследването,  че  е
довършено в друг съдебен район. Въпреки че образуването е по реда на чл.
212,  ал.2  от  НПК,  при  осъществяване  на  функциите  по  ръководство  и
надзор на досъдебното производство, прокурорът е следвало своевременно
да  констатира  горните  обстоятелства  и  да  изпрати  делото  на
компетентния орган, вместо да внася обвинителен акт.
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Изискана  беше и  Книгата  за  протестите  за  2009  г.,  която  се  води  в
пълнота,  както  и  папката,  в  която  се  съхраняват  протестите,  заедно  със
съответните протоколи от съдебни заседания, присъдите и мотивите към тях.

През 2009 г. са изготвени и внесени 24 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.  8 предложения  са
уважени,  а по едно от предложенията лицето е оправдано.  Няма върнати от
съда предложения.

На случаен принцип бяха проверени такива преписки, на всеки един
прокурор, както следва:

-  ДП 304/09  г.  /пр.  пр.  758/09  г./,  наблюдаващ прокурор  Попова.
Делото е получено в РП на 17.08.09 г. след приключване на разследването. На
същата дата е изготвено и внесено в съда постановление за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а
от НК. Последното разглеждане на делото е на 24.03.10 г.

- ДП 338/08 г. /пр. пр. 1104/0 8г./, наблюдаващ прокурор Първанов.
Делото е получено в РП на 13.03.09 г. след приключване на разследването. На
13.04.09  г.  е  изготвено  постановление  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК и е
внесено в съда с писмо от 21.04.09 г. С решение от 11.06.09 г. на РС Сливница
на обвиняемия е наложено наказание по чл. 78а от НК.

-  ДП 160/08 г.  /пр.  пр445/08 г./,  наблюдаващ прокурор Първанов.
Делото е получено в РП на 14.11.08 г. след приключване на разследването. С
постановление  от  12.12.08  г.  наказателното  производство  е  частично
прекратено срещу обвиняемия за престъпление по чл. 343, ал.1, б.б от НК.
Върху постановлението е  отбелязано,  че е  влязло в сила на 29.12.08 г.  На
05.01.09 г. е изготвено и внесено в съда постановление за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а
от  НК  за  извършено  престъпление  по  чл.  133  от  НК.  След  три  съдебни
заседания по образуваното НАХД 84/09 г.,  на 28.04.09 г.  в РП е получено
обявление от РС Сливница, видно от което делото е прекратено на основание
чл.  289,  ал.1,  вр.  с  чл.  24,  ал.4,  т.1 от НПК. Препис от съдебния акт не е
приложен.

- ДП 368/08 г. /пр. пр. 1164/08 г./, наблюдаващ прокурор Полетинска
Делото е получено в РП на 09.06.09 г. след приключване на разследването. На
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19.06.09 г. е изготвено и внесено в съда постановление за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а
от НК. Решението на съда е от 23.12.09 г., с което е наложено наказание по
чл. 78а от НК.

-  ДП  300/08  г.,  /пр.  пр.  952/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Дукова
Делото е получено в РП на 18.12.08 г. след приключване на разследването. На
16.01.09 г. е изготвено и внесено в съда постановление за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а
от НК. Решението на съда е от 06.04.09 г.

-  ДП 111/09 г. /пр. пр. 292/09г./,  наблюдаващ прокурор Димитров.
Делото е получено в РП на 26.11.09 г. след приключване на разследването. На
28.12.09 г. е изготвено и внесено в съда постановление за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а
от НК. Решението на съда е от 12.04.10 г.

Произнасянията  на  прокурорите  по  приключилите  досъдебни
производства,  по  които  е  изготвено  предложение  за  освобождаване  от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.
78а от НК, са в законоустановения срок. 

Движението на делата е отразено пълно и точно във водената Книга
по чл. 78а от НК. 

Във  всяка  една  от  наблюдателните  преписки  е  приложен  заверен
препис от решението на съда, с отбелязване на датата на влизане в сила.

За 2009 г.  са внесени в съда общо  87 споразумения за решаване на
делото в досъдебно производство. Всички са одобрени от съда.

Беше  извършена  проверка  на  случаен  принцип  на  сключени
споразумения за решаване на делото на основание чл. 381 от НПК: 

-  ДП 283/08  г.  /пр.  пр.  903/08  г./,  наблюдаващ прокурор  Попова.
Делото е получено в РП на 06.01.09 г. На 27.01.09 г. е сключено споразумение
между наблюдаващия прокурор и упълномощения защитник на обвиняемия,
което на 02.02.09 г. е внесено в РС Сливница. С протоколно определение от
03.02.09 г. на РС Сливница споразумението е одобрено.

-  ДП 211/08  г.  /пр.  пр.  656/08  г./,  наблюдаващ прокурор  Попова.
Делото е получено в РП на 13.01.09 г. По искане на наблюдаващия прокурор с
определение от 05.02.09 г. РС Сливница е назначил служебен защитник на
обвиняемия. На 13.02.09 г. е сключено споразумение между наблюдаващия
прокурор и назначения служебен защитник на обвиняемия, което на 16.02.09
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г. е внесено в РС Сливница. С протоколно определение от 19.02.09 г. на РС
Сливница споразумението е одобрено.

- ДП 372/08 г. /пр. пр. 1160/08 г./, наблюдаващ прокурор Първанов.
Делото е получено в РП на 25.02.09г. На 26.03.09 г. е сключено споразумение
между наблюдаващия прокурор и упълномощения защитник на обвиняемия,
което на същата дата е внесено в РС Сливница. С протоколно определение от
31.03.09 г. на РС Сливница споразумението е одобрено.

- ДП 233/08 г. /пр. пр. 698/08 г./, наблюдаващ прокурор Първанов.
Делото е получено в РП на 26.01.09 г. По искане на наблюдаващия прокурор с
определение от 26.02.09 г. РС Сливница е назначил служебен защитник на
обвиняемия. На 26.02.09 г. е сключено споразумение между наблюдаващия
прокурор и назначения служебен защитник на обвиняемия, което на същата
дата е внесено в РС Сливница. С протоколно определение от 05.03.09 г. на РС
Сливница споразумението е одобрено.

-  ДП  312/08  г.  /пр.  пр.  991/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Дукова
Делото е получено в РП на 25.02.09 г. На 26.03.09 г. е сключено споразумение
между наблюдаващия прокурор и упълномощения защитник на обвиняемия,
което на същата дата е внесено в РС Сливница. С протоколно определение от
същата дата на РС Сливница споразумението е одобрено.

- ДП 16/09 г. /пр. пр. 47/09 г./, наблюдаващ прокурор Полетинска.
Делото е получено в РП на 08.04.09 г. По искане на наблюдаващия прокурор с
определение от 16.04.09 г. РС Сливница е назначил служебен защитник на
обвиняемия. На 24.04.09 г. е сключено споразумение между наблюдаващия
прокурор и назначения служебен защитник на обвиняемия, което на същата
дата е внесено в РС Сливница. С протоколно определение от същата дата на
РС Сливница споразумението е одобрено.

- ДП 9-А/98 г. /пр. пр. 124/99г./, наблюдаващ прокурор Полетинска.
Досъдебното производство е било възобновено на 29.09.08 г. По искане от
наблюдаващия прокурор срокът на разследването е бил продължен с четири
месеца от Д. Бонева- младши прокурор при СОП. Делото е получено в РП на
20.01.09  г.  На  06.02.09  г.  е  сключено  споразумение  между  наблюдаващия
прокурор и упълномощения защитник на обвиняемия, което на същата дата е
внесено в РС Сливница.  С протоколно определение от  същата дата на РС
Сливница споразумението е одобрено.

-  ДП 5/01 г.  /пр.  пр.  127/01 г./,  наблюдаващ прокурор Димитров.
Делото е получено в РП на 30.04.09 г. На 13.05.09 г. е сключено споразумение
между наблюдаващия прокурор и упълномощения защитник на обвиняемия,
което на същата дата е внесено в РС Сливница. С протоколно определение от
18.05.09 г. на РС Сливница споразумението е одобрено.
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- ДП 413/09 г. /пр. пр. 1012/09 г./, наблюдаващ прокурор Димитров.
Делото е получено в РП на 03.11.09 г. На 04.11.09 г. е сключено споразумение
между  наблюдаващия  прокурор  и  назначения  служебен  защитник  на
обвиняемия, което на същата дата е внесено в РС Сливница. С протоколно
определение от същата дата на РС Сливница споразумението е одобрено.

Произнасянията по приключилите досъдебни производства, по които е
сключено споразумение по реда на чл. 381 от НПК, са в законоустановения
срок.

 Движението на делата е отразено пълно и точно във водената Книга
за споразуменията. 

Във всяка една от наблюдателните преписки е приложено копие от
протоколното определение, с което споразуменията са одобрени. 

За  2009  г.  прокурорите  от  РП Сливница  са  участвали  в  500 съдебни
заседания по наказателни дела.

2. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2009г.  са  приведени  в
изпълнение 177  присъди,  неприведени  присъди  в  срок  няма.  По една
присъда има отлагане на изпълнениетона наказанието.

 
Проверката  по  изпълнение  на  наказанията  беше  извършена  като  се

изиска Книгата за изпълнение на наказанията, Азбучника, както и на случаен
принцип някои присъдни преписки. 

При извършена  проверка на  Книгата  за  изпълнение на  присъдите  се
установи,  че  след  постъпване  на  присъдите  в  РП  Сливница,  същите  се
изпращат за изпълнение на компетентните органи почти във всички случаи в
деня на получаването им, а в останалите случаи до един-два дни. В нея се
отразява в цялост движението на присъдните преписки до приключването на
изпълнението на наказанията. Както и в други прокуратури на територията на
София окръг, така и тук се установи, че изпращаните по делегация присъди за
изпълнение от Софийска районна прокуратура са забавени значително във
времето след влизане на присъдата в сила. Например:  присъдна преписка
166/09г. Присъдата  на  СРС  е  влязла  в  сила  на  12.10.09г.  Постъпила  е  за
изпълнение  в  РП  на  03.12.09г.;  присъдна  преписка  136/09г. Присъдата
влязла  в  сила  на  02.07.09г.  Постъпила  в  РП  за  изпълнение  на  23.09.09г.;
присъдна преписка 105/09г. Присъдата е влязла в сила 07.04.09г. Постъпила
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в РП за изпълнение на 15.06.09г.; присъдна преписка 72/09г. Присъдата е в
сила от 17.02.09г. Постъпила е за изпълнение в РП на 27.04.09г.

Освен  изброените  преписки,  които  са  изпратени  по  делегация  за
изпълнение се установиха и някои, които са постановени от РС Сливница и
също са изпратени за изпълнение със закъснение :

- присъдна преписка 43/09 г. по НОХД 333/08 г. Присъдата влязла в
сила на 16.12.08г., изпратена на 16.03.08г.; 

-  присъдни преписки 53 и 54/09 г.  по НОХД 31/08 г. Присъдата  е
влязла в сила на 21.01.09 г., заведена в РП на 31.03.09 г.  По тези присъдни
преписки  беше  направена  насрещна  проверка  в  РС  Сливница,  където  се
установи,  че  забавянето  се  дължи  на  това,  че  СОС  е  изпратил
наказателното  дело,  заедно  с  решението  на  въззивната  инстанция  на
26.03.09г.  На  29.03.09  г.  е  получено  в  РС  Сливница  и  на  31.03.09  г.  е
предоставена за изпълнение на РП Сливница;

 - присъдна преписка 71/09 г. Присъдата е влязла в сила на 27.03.09 г. ,
на 27.04.09 г. е дадена на РП за изпълнение;

 - присъдна преписка 84/09г. Присъдата е влязла в сила от 10.04.09г.,
изпратена за изпълнение на 15.05.09г.;

 - присъдна преписка 107/09г. Присъдата е влязла в сила на 12.05.09г.,
изпратена на 16.06.09г. за изпълнение в РП Сливница

По всички  останали  присъдни  преписки,  по  които  има  забава  няма
посочени  обективни  причини  от  РС  Сливница.  Изискани  бяха  копия  от
съобщенията,  удостоверяващи  датите  на  извеждане  на  присъдите  за
изпълнение от съда и на получаването им в РП Сливница.

На случаен  принцип бяха  проверени  присъдна преписка 170/09г.  и
присъдна  преписка  174/09г. При  проверката  се  установи,  че  всички
обстоятелства  са  отразени  в  Книгата,  преписките  са  подредени
хронологично, действията на прокурора са своевременни.

Книгата  се  проверява  ежемесечно  от  административния
ръководител, което обстоятелство се отразява в Книгата за изпълнение на
присъдите. 

3. Гражданско - съдебен надзор.

През 2009 г. гражданско-съдебният надзор в   РП Сливница се изразява
в участие на прокурор в 10 граждански дела на РС Сливница. 
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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. Общата  констатация  за  организацията  на  работата  в  РП  –
Сливница  по отношение на разпределение на функциите между съдебните
служители, взаимодействието между прокурорите и деловодството, както
и цялостното администриране от административния ръководител е много
добра.

Всички  проверени  книги  регистри,  азбучници  и  дневници  се  водят
много добре и отразяват пълно и точно необходимите обстоятелства.

2. Произнасянията  на  прокурорите  след  приключване  на
предварителните проверки са в законоустановените срокове, а в повечето
случаи и в двуседмичен срок. 

При извършена проверка на Дневника за предварителните проверки се
установи от вписаните в нея данни, че по част от преписките проверката е
продължила значително по-дълго от определения срок за извършването им.

 Не  във  всички  случаи  препис  от  постановлението  се  изпраща  на
лицето, срещу което е извършвана проверката.

При  обжалване  на  постановленията  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно  производство  жалбите  се  администрират  своевременно  и  се
изпращат незабавно, ведно с преписките на компетентната прокуратура.

3.  Общата  констатация  за  образуването  и  движението  на
наблюдаваните досъдебни производства от прокурорите в РП – Сливница е
положителна  по  отношение  на  спазване  на  законовите  изисквания  за
образуване на досъдебно производство и на процесуалните срокове.

По  спрените  досъдебни  производства,  водени  срещу  известен
извършител,  наблюдаващите  прокурори  разпореждат   лицата,  станали
причина за спиране на наказателното производство, да бъдат обявени за
ОДИ. 
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Произнасянията  на  прокурора  след  получаване  на  делата  в
прокуратурата са в законоустановения едномесечен срок.

4.  Всички  проверени  на  случаен  принцип  наказателни  производства,
приключили  с  внесени  в  съда  обвинителен  акт,  са  се  движили  в
законоустановените  срокове.  При  постъпването  на  досъдебното
производство  от  органа  на  разследване  в  прокуратурата,  както  и  при
внасянето  на  делото  от  прокуратурата  в  съда,  делата  са  били
администрирани своевременно.

Всички изготвени обвинителни актове отговарят на изискванията на
НПК,  като  прави  положително  впечатление  обосноваността  им  по
отношение на елементите на престъпните състави, формата на вината,
анализът на събраните доказателства, както и изчерпателното изготвяне
на справките към обвинителните актове.

Произнасянията  на  прокурорите  по  приключилите  досъдебни
производства,  по  които  е  изготвено  предложение  за  освобождаване  от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.
78а  от  НК  или  е  сключено  споразумение  по  чл.381  НПК,  са  в
законоустановения срок. 

ПРЕПОРЪКИ:

          1. Да се подобри организацията на работата на прокуратурата за
осъществяване на контрол върху органите, извършващи предварителни
проверки  и  да  се  спазва  Указание  И-281/06г.  на  главния  прокурор  на
РБългария  за  дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,
извършването и приключването на предварителни проверки.

 2. Да се спазва Указанието и относно изпращането на препис от
постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство,
като  преписи  да  се  изпращат  и  на  лицата,  срещу  които  е  била
образувана проверката.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
РП Сливница за изпълнение препоръките от негова компетентност. 
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 Административният  ръководител  да  запознае прокурорите  и
служебните  служители  от  РП  –  Сливница  с  резултатите  от  извършената
планова проверка. 

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

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет за сведение.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № № 69/03.05.2010 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

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

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

досъдебните производства на РП – Сливница;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;
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6. Заповеди № № 23/2007 г., 4/2010 г., 66/2009 г. на административния
ръководител на РП Сливница.

7. Доклад за първото и второто полугодие на 2009 г. за дейността на РП
Сливница.

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

ИЗГОТВИЛ  АКТА:
          ИНСПЕКТОР:

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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