
PEIIYEJIITKA EbTTAPUq

IIHCIEKTOPAT KbM BIICmU fl CbIF.BEH CbBET

rp. coabur 1000, yn. ,,feopr BannHrros" Ng I 7, ren: 02 9057502, tfarcc: 02 9057503

,, ..-nn ^ )D_ Aq
fili;Inp-;pg , p.o 2s,

IIPOBEPKA
HA IIHCTIEKTOPATA KbM BIICIIII4flCbNEEBH CbBET

AKT
3A PE3YJITATTI OT I43BbPIIIEHA TIJIAHOBA IIPOBEPKA

nO 3AIIO BEA J\b [III-20 -I9 / 02.07 .2020r. HA I JIABHUIfl, IIHCIIEKT O P

PAfr OHHA TIPOKYPATYPA IIIYMEH



2

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2020 г. и заповед № ПП-20-
19/02.07.2020 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев и експерти : Ана Рачева и Звездица Николова.

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, както и
приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки
и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика.
Предходната комплексна планова проверка на Районна прокуратура Шумен е
извършена от Инспектората към ВСС през 2014г. Настоящата проверка
обхваща периода  01.01.2018 г. - 01.12.2018 г. и 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде установено реалното
изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от
предходната планова проверка, както и да се направи  оценка на организацията
на дейността на прокуратурата, в периода между двете планови проверки.

Методологията на провеждане на проверката се основава на Методиката
за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на
Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните  отчетни  доклади  на Районна прокуратура Шумен за
2018 г. и 2019 г., на предоставените от прокуратурата 4 бр. справки за
проверявания период, относно: организацията на административната дейност
на прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението
на преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства /справка № 3/, организацията на съдебния
надзор /справка № 4/. Справките съдържат информация за основните
показатели, по които се извършва проверката.

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

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

1.Щатна осигуреност.

Общ брой прокурори:
- щатни бройки: 13;
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- от тях работили през 2018г. – 8,61; през 2019 г. – 9,03;

- незаети щатни бройки за прокурори и предприети мерки за попълване на
щатовете

През 2018г. - 4 незаети щ.бр. – 3 за прокурор и 1 за младши прокурор. С
Решение на ПК на ВСС от 04.07.2018г. младши прокурор при РП Шумен е
назначена на длъжност „прокурор“ в РП гр. Бяла, считано от 07.07.2018г.  ;

През 2019г. - 3 незаети щ. бр. за прокурор. Със Заповед на главния
прокурор, считано от  02.12.2019 г.  мл. прокурор е командирован да изпълнява
функциите на прокурор в РП Пазарджик.

2. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.

Административно ръководство:

Соня Александрова - административен ръководител – районен прокурор на
Районна прокуратура гр. Шумен, избрана с Решение на ВСС по протокол № 39
от 9 юли 2015 г. и  Емилия Янчева- заместник районен прокурор на Районна
прокуратура Шумен, на която със заповеди на административния ръководител
са възложени извършването на конкретни дейности.

Със заповеди на административния ръководител на Районна прокуратура
Шумен са определяни прокурорите по съответните надзори. Във връзка със
закриването на прокуратурите в гр. Нови пазар и гр. Велики Преслав и
преминаването им като териториални отделения към РП Шумен,
административният ръководите е издал, действаща и към момента на
проверката, Заповед № РД-145/30.12.2019г., с която считано от 01.01.2020г. са
разпределени прокурорите по надзори, както следва:

- Досъдебен надзор – прокурор Светла Михайлова и прокурор Калоян
Вълков;

- Специализиран надзор – прокурор Светла Михайлова и прокурор
Каролина Калева-Параскевова;

- Наказателно-съдебен надзор   – прокурор Кирил Киряков и прокурор
Каролина Калева-Параскевова;
- Гражданско-съдебен надзор – прокурор Маргарита Николаева;
- Надзор за изпълнение на наказанията и други принудителни мерки –

районен прокурор Соня Александрова, зам. районен прокурор Е. Янчева и
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прокурор Миглена Славчева- Петрова;
- Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на

гражданите – прокурор Владимир Колев, прокурор Жулиета Стоянова и мл.
прокурор Кирил Русев, прокурор Калоян Вълков, прокурор Каролина Калева-
Параскевова и прокурор Милен Глушков.

3. Администрация

- общ брой служители – за 2018 г.- 17 души; за 2019 г.- 16 души
- незаети щатни бройки – няма и за двете години

4. Материална база и техническа обезпеченост

РП Шумен е разположена в сградата на Съдебната палата в гр. Шумен, на
втори етаж, където ползва шест кабинета. В допълнително преградена площ от
коридора, без достъп на светлина и без прозорец  работят четирима служители.
На първия етаж в кабинет на Районен съд Шумен, предоставен за ползване  на
РП Шумен, работят двама прокурори. В съдебна зала на РС Шумен работят
двама прокурори. Магистратите работят по двама в кабинет, в канцеларията
работят седем съдебни служители. Съдебният администратор работи заедно с
главния счетоводител и мл.специалист-касиер в един кабинет.  В сградата на
Окръжния следствен отдел при ОП Шумен работи един съдебен деловодител от
състава на РП Шумен.

 Общата работна площ, ползвана от РП Шумен, е 136,11 кв.м.
Помещението, което се ползва за архив и за съхранение на веществените
доказателства, се намира в избеното помещение на съдебната палата.  Същото е
твърде малко и не побира всички преписки и дела, поради което ОП Шумен е
предоставила на РП Шумен архивно помещение, намиращо се на ул. „Карел
Шкорпил“  № 1 – във ВНВАУ.

Условията за осъществяване дейността на прокуратурата са крайно
незадоволителни.

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

5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата.

-входящ дневник;
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 -изходящ дневник;

 -Заповедна книга със заповеди на ръководството на Районна
прокуратура;

 -Входящ административен дневник - с инструкции, методически
указания, окръжни и заповеди на Главния прокурор и заместниците му във
ВКП и ВАП по организацията на работата и административната дейност, с
разпореждания и указания на горестоящи прокуратури;

-Заповедна книга за отпуските;
-Книга за устните жалби, за предложения и сигнали;
-Книга за предложенията за принудително лечение на психично болни

лица;
-Регистър за бързи производства;
-Регистър на задържаните лица;
-Книга за веществените доказателства;
-Електронен регистър на водените досъдебни производства през

календарната година;
-Книга за обвинителни актове;
-Азбучник на лицата с обвинителни актове;
-Книга на лицата, предложени за освобождаване от наказателна

отговорност и налагане на административно наказание - по  чл. 78а от НК;
-Азбучник на лицата за освобождаване от наказателна отговорност и

налагане на административно наказание по чл.78а от НК;
-Регистър на дисциплинарните производства;
-Регистър на веществените доказателства – МПС;
-Описна книга по НСН – споразумения;
-Азбучник на лицата по споразуменията;
-Описна книга на следствените дела;
-Описна книга на досъдебните производства;
-Книга за престъпления, отчетени от КПКОНПИ
-Регистър на наблюдаваните дела, взети на специален надзор;
-Дневници за ежедневно разпределяне на преписки и дела по доклада на
всеки прокурор;
-Електронен регистър на архивираните дела;
-Дневник за отчитане на гражданските дела;
-Дневник за изпълнение на присъдите;
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-Азбучници на лицата по присъди и по делегирани присъди;
-Регистър на направените искания по досъдебни производства за справки
от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги;
-Дневник с протоколи от всекидневно разпределяните дела и преписки на
прокурорите по случайния принцип;
-Регистър на декларациите за несъвместимост;
-Регистър на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в
декларациите за несъвместимост;
-Регистър на декларациите за имущество и интереси;
-Разносна книга;
-Ревизионна книга за констатациите и предписанията от контролните
органи по труда;
-Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана;
-Книга за периодичен инструктаж на работното място;
-Регистър на трудовите злополуки;
-Дневник за издадените трудови книжки;
-Регистър на справките в Националната информационна система „Бюра
съдимост”.

.

5.1.1. От тях:

- водени на основание ПАПРБ – 29 бр.
- водени по указание на ВКП – 5 бр.
- водени по собствена преценка – 6 бр.

5.1.2. От тях:
- водени на хартиен носител – 40 бр.
- водени на електронен носител – 6 бр.

Воденето на част книгите, регистрите и дневниците се проследи при
извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.
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Всички справки и статистически отчети, които се изискват от Районна
прокуратура Шумен, независимо дали касаят административната дейност или
прокурорската работа, се изготвят съобразно  конкретните изисквания за
табличен вид на отделните справки, а системният администратор или съдебният
администратор обобщават информацията, предвид спецификата на изискваните
справки.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

Правни програми:
„АПИС“
Деловодни програми, предоставени от ВКП и ВСС:
„Унифицирана информационна система“ на ПРБ;
„Единна информационна система за противодействие на престъпността“
- предоставени от ВКП;

Самостоятелно създадени деловодни програми - няма

6. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП на разпределение на делата.

Действащата към момента на проверката уредба, касаеща
разпределението на преписките и делата на случайния принцип е създадена със
Заповед № РД-140/23.12.2019 г., която е съобразено и със закриването на
прокуратурите в гр. Нови пазар и гр. Велики Преслав и преминаването им като
териториални отделения към РП Шумен. С нея са определени 9 групи,
прокурорите, между които ще се разпределят преписките и досъдебните
производства в различните групи и процента на натовареност на всеки
прокурор в отделната група.

Административният ръководител е с 50% натовареност в следните групи:
„преписки”, „досъдебни производства”, „гражданско-съдебен надзор”,
„наказателно-съдебен надзор”, „преписки, свързани със задължително лечение
по ЗЗ и с прилагането на принудителни медицински мерки, както и в „групи,
необходими за изпълнение на указания на главния прокурор“. В група надзор
„изпълнение на наказанията и други принудителни мерки” е със 100%
натовареност. В останалите подгрупи, в които участва е с 20% натовареност.

Зам. административният ръководител е със 100 % натовареност във
всички основни групи и с 35 % натовареност в подгрупите, в които участва.
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При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
„случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-
41/14.10.2015 г. на главния прокурор.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата

Съгласно предоставената справка средната натовареност на прокурор в
прокуратурата за 2018г. според критериите, въведени в ПРБ е 1501,5, а според
критериите, въведи от ВСС е 3.66 точки

за 2019г. според критериите, въведени в ПРБ е 1520,5. а според
критериите, въведи от ВСС е 3.30 точки.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

Всички справки, доклади, тримесечни, шестмесечни и деветмесечни
отчети, се изготвят от ресорните отговорници и от съдебните служители,
според задълженията им, определени с длъжностните характеристики, или
разпоредени със заповед  на административния ръководител.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от административния
ръководител за целия проверяван период - няма.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства

Към момента на проверката в РП Шумен действа Заповед № РД-
64/13.06.2019г. на административния ръководител, с която са определени
служители, които да извършват приемането, съхраняването и предаването на
веществените доказателства в прокуратурата и от прокуратурата. Определените
служители водят и съхраняват Книга за веществените доказателства.

На проверяващият екип бяха предоставени и протоколи от 28.02.2018г.,
31.12.2018г. и от 16.07.2019 г. на назначената комисия със Заповед № РД-
18/19.02.2018г., относно проверка на веществените доказателства в архива на
РП Шумен, както и на веществените доказателства, подлежащи на
унищожаване в РП Шумен.
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Със Заповед № РД-38/30.04.2015 г. на административния ръководител на
РП Шумен е разпоредено, считано от 01.05.2015г. да се води регистър за
веществените доказателства-МПС, по образец, както и на електронен носител,
като са определени и служители, които да водят регистъра. Със Заповед № РД-
66/21.07.2015г. е определен прокурор, на който е възложено да извършва на
всеки три месеца проверки на актуалността на информацията в регистъра и при
констатирани слабости да изготвя докладна записка до административния
ръководител.

На проверяващия екип бяха предоставени регистър за МПС, който  се
проверява на три месеца от определения прокурор и Книга за ВД с входяща и
изходяща част.

С оглед изпълнение на задължението по чл. 110, ал. 5 от НПК,
административния ръководител предостави справка, от която е видно, че са
проведени разговори с ръководството на ПИБ АД, клон Шумен, която е
обслужваща банка на РП Шумен и е изразена готовност при възникнала
необходимост, да предостави на РП Шумен банкова касета, за което ще бъде
сключен съответен договор.

Установи се, че в РП Шумен е създадена необходимата организация за
приемане, съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за
съхранение на пари и ценности, в изпълнение на  разпоредбата на чл. 110, ал. 5
от НПК  и указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.

11. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.

По указание на главния прокурор :

за 2018 г.- 74 бр.

за 2019 г.- 69 бр.

По собствена преценка:

за 2018г.- 59 бр.

за 2019г. – 83 бр.

12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от горестоящите прокуратури или други
органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През 2018 г.
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Със заповед № РД/04 № 40 от 08.03.2018 г. на административния
ръководител на ОП Шумен, изменена със Заповед РД/ 04 № 50 от 03.04.2018 г. и
Заповед РД/ 04 № 53 от 05.04.2018 г. е възложено извършване на комплексна
ревизия на РП Шумен за дейността от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. След
приключване на ревизията е изготвен доклад , който е постъпил в РП Шумен на
23.05.2018 г. Отправени са препоръки единствено във връзка с изготвянето на
прокурорските актове, с оглед да не се допускат  пропуски и неточности при
изписването на основните реквизити в акта, както и да се прецизират
основанията за произнасяне на прокурора. С писмо от 04.06.2018 г.
административният ръководител на РП Шумен е изпратил протокол от
проведеното на 31.05.2018 г. общо събрание на прокурорите, във връзка с
обсъждане на доклада от ревизията, а с писмо от 17.01.2019 г.
административният ръководител на РП Шумен е уведомил ОП Шумен за
предприетите действия във връзка с отправените препоръки.

Извършени са и две контролни проверки от Окръжна прокуратура Шумен,
относно спазване на случайния принцип на разпределение на преписките и
делата в РП Шумен за второто полугодие на 2017 г. и за първото полугодие на
2018 г.

През 2019 г. е извършена контролна проверка от Окръжна прокуратура –
гр. Шумен на случайното разпределение на преписките и делата в РП-Шумен за
второто полугодие на 2018 г.

13. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и съдебни
служители.

През проверявания период прокурори и съдебни служители са участвали в
различни форми на обучение и семинари, организирани от ПРБ, ВСС и НИП.

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

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2019 г. –1999 /през 2018  г.  -
1971/.  От тях:

- новообразувани – 1790 /през 2018г.- 1836/;
- образувани в предходни периоди:  през 2019 г. – 209  /през 2018 г. - 135/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка  през 2019 г. –
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849 броя. /през 2018 г. – 775/
2.1 преписки, върнати след извършена предварителна проверка – 769 бр.

/през 2018г. – 667 бр./

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка през 2019 г. – 1, през 2018 г.- 3

Бяха изискани и предоставени 4-те бр. преписки, по които през
проверявания период наблюдаващите прокурори са извършили лична
проверка.

пр. пр. 45/2018 г.     наблюдаващ прокурор М. Славчева;
пр. пр. 1081/2018 г. наблюдаващ прокурор Диана Петрова;
пр. пр. 140/2018 г.   наблюдаващ прокурор Кирил Киряков;
пр. пр. 2344/2019 г. наблюдаващ прокурор Жулиета Стоянова.

По всички преписки наблюдаващите прокурори са издали разпореждане за
извършване на лична проверка. Същата е извършена в срока по чл. 145, ал. 2
ЗСВ.  След приключването им преписките са решени по същество с надлежен
прокурорски акт, като по две от тях е постановен отказ от образуване на ДП,
една е изпратена по компетентност на РП Варна и по една е образувано
досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“ във вр. чл.
342, ал. 1 НК.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:

4.1. до два месеца – 621 /2018 г. –562/
4.2. над срока по чл.145, ал. 2 от ЗСВ – няма.

5. РЕШЕНИ - през 2019 г. - общо 1872 /през 2018г. -1870/.

От тях :

5.1. Решени в едномесечен срок – за 2019 г. – 1872, /през 2018г. -1870/.

5.2 Решени след изтичане на едномесечния срок - няма

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
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през 2019 г. общ брой – 1215 /през 2018г. - 1145/.  От тях: обжалвани през
2019г.- 67 постановления, от които са потвърдени - 60 и отменени -7; през
2018г. обжалвани -54, от които са потвърдени 48 и са отменени – 6.

5.4. Образувани досъдебни производства: през 2019г. - общо 417, през
2018г. – 449 бр.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период – за 2019 – 127 /за 2018 г. -101/.

Няма нерешени преписки намиращи се при прокурора, със срок над един
месец.

Бяха изискани всички преписки, приключили през 2018г. и 2019 г. с
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, които са
били отменени. Установи се, че по пр. пр. №1722/2019 г. на 01.07.2020 г.
досъдебното производство и наблюдателните материали са изпратени в РП
Разград, по компетентност. По пр. пр. 1840/2018 г. досъдебното производство и
наблюдателните материали са изпратени на 03.07.2020 г. във ВКП отдел
„Досъдебен“. Бяха проверени следните преписки:

Пр. пр. № 1525/2018г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор
Красимира Ипократова . Преписката е образувана по повод постъпила жалба
на 05.07.2018 г. в РП Шумен, която на 06.07.2018 г. на случаен принцип е
разпределена на прокурор Ипократова. На 05.07.2018 г. в РП Шумен е
депозирано искане от жалбоподателя за отвод на всички магистрати при РП
Шумен. С писмо от 11.07.2018 г. искането за отвод е изпратено на ОП Шумен.
С постановление от 12.07.2018 г. по пр. пр. 1588/2018 г. прокурор от ОП Шумен
е отказал да отведе от преписката наблюдаващия прокурор, както и е приел, че
искането за отвод на всички прокурори от РП Шумен се явява неоснователно и
е върнала преписката на  РП Шумен, където е постъпила на 12.07.2018 г. С
писмо от 19.07.2018 г. ОП Шумен е изискала отново препискатаq с оглед
депозирана жалба, където е изпратена на 20.07.2018г. На 22.08.2018 г.
преписката е върната на РП Шумен след послужване. С разпореждане от
01.09.2018 г. е възложена предварителна проверка  на РУ Шумен със срок от 30
дни и дадени подробно указания. Срокът на проверката е удължен от
наблюдаващия прокурор с писмо от 10.10.2018 г. С писмо срокът на
проверката е удължен с още 30 дни от заместник административния
ръководител, за което РУ Шумен е уведомено с писмо от наблюдаващия
прокурор от 07.11.2018 г. Преписката е постъпила в прокуратурата с
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извършена проверка на 10.12.21018 г. и е разпределена на наблюдаващия
прокурор, след отпуск. С постановление от 31.12.2018 г. е отказано образуване
на досъдебно производство. Указан е реда и начина на обжалване, не е
разпоредено на кого да се връчи препис от акта, но на постановлението е
снимана обратна разписка, от която е видно, че постановлението е изпратено на
С. Г. А. (жалбоподател е В.С.И.). От пощенското клеймо на обратната разписка
е видно, че е връчено на 14.02.2019 г. С писмо, постъпило в РП Шумен на
03.01.2019 г. жалбоподателят е поискал да бъде уведомен за резултата от
проверката, както и да му бъде изпратено копие от постановения акт. Към
преписката е приложена обратна разписка, от която е видно, че такова му е
изпратено на 30.01.2019 г., но няма данни да е получено. С писмо от 30.01.2019
г. е изпратен препис от постановлението на жалбоподателя В.И. По
приложената обратна разписка е видно, че същото е получено от него на
14.02.2019 г. С писмо, постъпило в РП Шумен на 20.02.2019 г., преписката е
изискана от ОП Шумен, където е изпратено на 21.02.2019 г. С постановление от
18.03.2019 г. по пр. пр. 1588/2018 г. постановлението е изменено, като е
допълнено с нова точка за изпращане на копие от постановлението за отказ от
образуване на лицето, подало сигнала. С писмо, постъпило на 01.04.2019 г. в
РП Шумен, ОП Шумен отново е изискала преписката, където е изпратена на
03.04.2019 г. С постановление от 04.04.2019 г. прокурор от ОП Шумен е
потвърдил постановлението на РП Шумен, като правилно и законосъобразно. С
постановление от 20.06.2019 г. по пр. пр. 640/2019 г. по описа на АП Варна,
постановлението  на ОП Шумен, с което е потвърдено постановлението на РП
Шумен за отказ от образуване на ДП е отменено и със същото постановление
наблюдаващият прокурор в АП е образувал ДП за престъпление по чл. 290, ал.
1, пр. 2 НК, като е разпоредил наблюдението да се осъществи от РП Шумен.
Преписката е върната в РП Шумен на 24.06.2019 г. С постановление от
12.07.2019 г. наблюдаващият прокурор  е изпратил преписката на разследващ
орган от РУ Шумен, с дадени конкретни указания. Срокът на разследване е
удължаван последно с два месеца, считано от 20.10.2019 г. Преписката е
постъпила в РП Шумен на 18.11.2019 г., с мнение за прекратяване. С
постановление от 29.11.2019 г. производството е прекратено на основание чл.
243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Има отбелязване, че постановлението
е влязло в сила на 09.12.2019 г.

Пр. пр. №767 /2018г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор
Диана Петрова. Преписката е образувана на 10.04.2018 г. по постъпила
преписка от РУ Шумен, с извършена проверка и с протокол за избор на случаен
принцип е разпределена на прокурор на 11.04.2018 г. С постановление от
30.04.2018 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Разпоредено е



14

препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателката, като и е указан
реда и начина на обжалване. На гърба на постановлението е снимано копие от
обратна разписка, от която е видно, че постановлението е  връчено на
жалбоподателката на 11.05.2018 г., лично. На 22.10.2018 г. е постъпила молба
срещу постановление в РП Шумен, която заедно с преписката е изпратена на
ОП Шумен на 25.10.2018 г. С постановление от 26.10.2018 г. по пр. пр. №
2508/2018 г. прокурор от ОП Шумен е отменил постановлението на РП Шумен,
като е образувал досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 НК,
и е разпоредил наблюдението да се осъществява от РП Шумен. Преписката е
постъпила в РП Шумен на 29.10.2018 г. С постановление от 31.10.2018 г.
преписката е изпратена на разследващ орган при РП Шумен, с дадени
конкретни указания. Срокът на разследване е удължаван, последно с два
месеца, считано от 26.02.2019 г. Делото е постъпило в РП Шумен на 22.04.2019
г. с мнение за прекратяване на производството. С постановление от 30.04.2019
г. производството е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1,
т. 1, пр. 1 НПК. Поставена е отметка, че постановлението е влязло в сила на
13.05.2019 г.

Пр.пр. № 581/2018г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор
Маргарита Николаева. Преписката е образувана на 13.03.2018 г. въз основа на
постъпила преписка от РУ Шумен, с извършена проверка и с протокол за избор
на случаен принцип е разпределена на наблюдаващ прокурор на 14.03.2018 г. С
разпореждане от 04.04.2018 г. по преписката е възложена на основание чл. 145,
ал. 1, т. 3 ЗСВ проверка на РУ Шумен, с дадени указания и срок от 20 дни.
Преписката е върната в прокуратурата на 10.04.2018 г. С постановление от
08.05.2018 г. е отказано образуване на наказателното производство, поради
липса на данни за извършено престъпление от общ характер. Разпоредено е
препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, както и на НАП за
сведение. Указан е редът и начина на обжалване. На гърба на постановлението
са снимани обратните разписки, от които е видно, че постановлението е
връчено на посочените лица, съответно на 08.05.2018 г. и 09.05.2018 г. На
06.03.2019 г. в РП Шумен е постъпила жалба срещу постановлението, която
заедно с преписката е изпратена на 07.03.2019 г. на ОП Шумен. С
постановление от 22.03.2019 г. по пр. пр. № 561/2019 г. прокурор от ОП Шумен
е отменил постановлението на РП Шумен и е образувал ДП за извършено
престъпление по чл. 206, ал. 1 НК, като е разпоредил наблюдението да се
осъществява от РП Шумен. Преписката е върната в РП Шумен на 22.03.2019 г.
С постановление от 27.03.2019 г. е изпратена на разследващ орган при РУ
Шумен, с дадени конкретни указания. Срокът на разследването е удължаван
последно с един месец, считано от 22.11.2019 г. Делото е постъпило в РП
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Шумен на 16.12.2019 г. с мнение за прекратяване. С постановление от
07.01.2020 г. наказателното производство е прекратено на основание чл. 243, ал.
1,  т.  1  вр.  чл.  24,  ал.  1,  т.  1,  пр.  1  НПК.  Има отметка,  че постановлението е
влязло в сила на 16.01.2020 г.

Пр. пр. № 1822 /2019г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор
Кирил Киряков. Преписката е образувана по постъпила на 05.08.2019 г. в РП
Шумен жалба и с протокол за избор от 06.08.2019 г. на случаен принцип е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 08.08.2019 г. е
възложена на РУ Шумен проверка, с дадени указания и срок за извършване 30
дни. След приключване на проверката, с постановление от 11.09.2019 г., е
отказано образуване на ДП. Разпоредено е препис от постановлението да се
изпрати на жалбоподателя, като е указан и реда и начин на обжалване.
Приложено е копие от обратна разписка, от която е видно, че лицето е
получило лично постановлението на 15.10.2019 г. На 22.10.2019 г. в РП Шумен
е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с преписката е
изпратена на ОП Шумен, с писмо от 24.10.2019 г. С постановление от
21.11.2019 г. по пр. пр. 2255/2019 г. прокурор от ОП Шумен е потвърдил
постановлението на РП Шумен. С постановление от 31.12.2019 г. по пр. пр.
14381/2019 г. прокурор от АП Варна е отменил постановленията на ОП Шумен
и РП Шумен и е върнал преписката в РП Шумен, с дадени указания.
Преписката е постъпила в РП Шумен на 03.01.2020 г. С разпореждане от
08.01.2020 г. преписката е изпратена на РУ Шумен, за изпълнение на
указанията, подробно посочени в разпореждането, със срок на извършване на
проверката 30 дни. Преписката е върната на прокуратурата на 03.02.2020 г. С
постановление от 05.02.2020 г. отново е отказано образуване на ДП. Приложена
е обратна разписка, от която е видно, че препис от постановлението е връчен на
жалбоподателката на 11.06.2020 г.

Пр.пр. №2105 /2019г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор
Красимира Ипократова. Преписката е образувана по постъпила в РП Шумен
на 12.09.2019 г. жалба, която с протокол за определен избор (по дежурство) от
12.09.2019 г. е разпределена на прокурор Ипократова. С разпореждане от
13.09.2019 г. преписката е изпратена на РУ Шумен за извършване на проверка,
с дадени конкретни указания и срок от 30 дни. След приключване на
проверката, с постановление от 17.10.2019 г. е отказано образуване на ДП, като
е разпоредено препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателката.
Приложена е разписка, от която е видно, че постановлението е получено на
21.10.2019 г. На 28.10.2019 г. в РП Шумен е постъпила жалба срещу
постановлението, която заедно с преписката, с писмо от 30.10.2019 г. е
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изпратена на ОП Шумен. С постановление от 29.11.2019 г. по пр. пр. №
2296/2019 г. прокурор от ОП Шумен е отменил постановлението на РП Шумен
с указания за извършване на допълнителна проверка. Преписката е върната в
РП Шумен на 02.12.2019 г. и с протокол за повторен избор е преразпределена
на прокурор Емилия Янчева. С разпореждане от 05.12.2019 г. е изпратена на РУ
Шумен за извършване на проверка, с дадени указания и срок от 30 дни. Срокът
на проверка е удължен с 30 дни от наблюдаващия прокурор и с още 30 дни от
административния ръководител на РП Шумен, с писмо (писмото, с което
административният ръководител удължава срока не се извежда деловодно, а
се извежда само писмото с което  се уведомява извършващия проверката за
удължения срок). Преписката е постъпила в РП Шумен на 06.02.2020 г. С
постановление от 18.02.2020 г. от нея са отделени материали за извършено
административно нарушение, а преписката е изпратена на ОП Шумен, по
компетентност.

Възложените от прокурорите  предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
приключване на проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в
кратки срокове.

При проверката на конкретните преписки се констатира, че
административния ръководител удължава срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ на
възложените проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно т. IV. 9.1
от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед
№ РД-02-30/01.11.2016г. на главния прокурор. След проведен разговор, този
пропуск беше реално отстранен още в хода на комплексната проверка. На
проверяващия екип беше предоставено  искане от наблюдаващия прокурор
М. Николаева от 09.07.2020г. по пр. пр. № 1549/2020г. за удължаване срока
на възложената проверка, по което административният ръководител с
резолюция от 09.07.2020г. е удължил срока с 30 дни, считано от 12.07.2020г.

Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
(с изключение на пр. пр. № 1525/2018г.) прокурорите са разпореждали препис
да се изпраща на жалбоподателите, като е указван реда и начина на
обжалване. Изпълнена е препоръката, дадена в предходната комплексна
проверка през 2014г., а именно наблюдаващите прокурори да указват в
постановленията от отказ за образуване на ДП на пострадалите правото
им на обжалване, съобразно разпоредбата на чл. 213 НПК. Преписи от
постановленията се изпращат с обратна разписка.
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Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по
компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията се изпълняват указанията, дадени от ОП Шумен.

Движението на преписките се проследи и във входящия дневник, като се
установи, че записванията са коректни и кореспондират с материалите.

IІІ.  ПРОВЕРКА на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в РП Шумен, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП
През 2019г. в РП Шумен са наблюдавани общо 2007 досъдебни и бързи

производства, от които образувани през проверявания период - 994, образувани
в предходни години - 1013.

Решени от прокурор - 1579, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - 4.

През 2018г. в РП Шумен са наблюдавани общо 2103 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 1140,
образувани в предходни години – 963.

Решени от прокурор - 1653, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода – 3.

През 2019г. са наблюдавани 196 бързи производства, от които по 162
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК.

През 2018г. са наблюдавани 239 бързи производства, от които по 195
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2019г., ДП изпратени на разследващия орган – 1/  и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследване - 5
За 2018г., ДП изпратени на разследващия орган - няма и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследването - 2.

3. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в РП Шумен през 2019г. са общо
437, от които срещу неизвестен извършител –436 и срещу известен извършител
- 1.
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Спрените наказателни производства в РП Шумен през 2018г. са общо
417, от които срещу неизвестен извършител 414 и срещу известен извършител
- 3.

4. Възобновени наказателни производства
Възобновени наказателни производства през 2019г. – 163. От тях спрени

срещу неизвестен извършител -162, срещу известен извършител – 1.
Възобновени наказателни производства през 2018г. – 183. От тях спрени

срещу неизвестен извършител - 181, срещу известен извършител -2.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени
срещу неизвестен извършител  и известен извършител през 2019г. и 2018г.,
като резултатите са  отразени и в табличен вид.

ДП№ Пр.№ Дата на
спиране

Указания за
периодично
уведомяване

Справки от МВР Напом.
писма

ДП № 12/18г.
РУ- Шумен

273/18 г.
С. Михайлова

17.04.2018 г. на 4 месаца 7 броя справки,
последната от
16.04.2020 г.

не

ДП № 291/18г.
РУ Шумен

532/2018.
С.Михайлова

10.04.2018г.  на 4 месеца, 6 броя справки,
последната от
10.04.2020 г.

не

ДП № 880/19г.
РУ Шумен

1833/2019г.
С. Михайлова

13.11.2019 на 4 месеца една справка от
13.03.2020 г.

не

ДП № 439/18г.
РУ Шумен

783/18
Кирил Киряков

04.05.2018 няма 7 броя справки,
последната от
07.02.2020 г.

не

ДП № 132/19г.
РУ Шумен

191/2019 г.
 К. Киряков

27.03.2019 няма 4 броя справки,
последната от
02.07.2020 г.

не

ДП № 892/19г.
РУ Шумен

1878/2019
Кирил Русев

09.09.2019 г. няма 3 броя справки,
последната от
01.07.2020 г.

не

ДП №1056/18г.
РУ Шумен

1945/18г.
Жулиета
Стоянова

05.10.2018 няма 6 броя справки
последната от
05.04.2020 г.

не

ДП № 474/19г.
РУШумен

1169/19г.
 Е. Янчева

08.07.2019 г. няма 3 броя справки,
последната от
08.04.2020 г.

не

ДП №1119 /18г.
РУ Шумен

2318/2019 г.
С.
Александрова

25.11.2019 г. няма 2 броя справки,
последната от
02.04.2020 г.

не



19

ДП № 488/19г.
РУ Шумен

1195/19г.
М. Славчева

21.06.2019 г. на 3месеца 3 броя справки,
последната от
01.06.2020 г.

не

ДП № 84/19 г.
РУ Шумен

159/19
М. Николаева

16.05.2019 на 4 месеца 4 броя справки,
последната от
03.07.2020 г.

не

ДП № 724/18г.
РУ Шумен

1507/2018 г.
Владимир
Колев

17.09.2018 на 3 месеца 8 броя справки,
последната от
02.07.2020 г.

не

ДП № 1285/2016 г. по описа РУ-Шумен, пр. пр. № 1785/2016 г. по
описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор Диана Петрова. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 10.11.2016 г. на РП Шумен
срещу ИИ за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. На 27.12.2016 г. делото е
постъпило в РП Шумен с мнение за спиране. С постановление от 03.01.2017 г.
производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, т. 2 НПК.
Няма разпореждане към полицейските органи за уведомяване за резултатите.
Лицето е обявено за ОДИ с телеграма от 29.12.2016 г. На 07.03.2017 г. и на
06.06.2017 г. прокуратурата е уведомена, че лицето не е установено и
издирването продължава. С постановление от 15.08.2017 г. производството е
възобновено. На същата дата е изготвено постановление за привличане на
обвиняем, което е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219,
ал. 1 НПК. Постановлението е предявено на 15.08.2017 г. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 21.12.2017 г. На
24.01.2018 г. делото е постъпило в РП Шумен с мнение за спиране. С
постановление от 25.01.2018 г. същото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1,
вр. чл. 25, т. 2 НПК. В постановлението няма разпореждане прокуратурата да
бъде уведомяване за резултатите от издирването. Лицето е обявено отново за
ОДИ с телеграма от 29.01.2018 г. На 15.03.2018 г. прокуратурата е уведомена
за резултатите от издирването. С постановление от 04.04.2019г. на прокурор
Александрова производството по делото е възобновено поради необходимост
от изготвяне на молба за правна помощ. На същата дата е изпратена молба за
правна помощ до компетентните власти в Кралство Белгия. На 13.06.2019 г. е
постъпил отговор на молбата в РП Шумен, като са посочени причините, поради
които същата е останала неизпълнена. С постановление от 27.06.2019 г.
производството по делото е възобновено. С постановление от 28.06.2019 г на
прокурор Александрова производството по делото отново е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал.1, т. 2 НПК. Няма разпореждане за
уведомяване за резултата от издирването. С постановление от 01.06.2020 г.
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производството по делото е възобновено и срока за разследване е удължен с два
месеца, считано от 18.06.2020 г.

От проверката се установява, че по всички спрени дела срещу известен
извършител и неизвестен извършител наблюдаващите прокурори са
осъществявали необходимия контрол. Не във всички постановления за спиране,
се съдържат указания към органите на полицията периодично да докладват
резултатите от проведените ОИМ, няма писма, с които се изискват справки
за резултати от издирването, но по всички проверени дела регулярно (на 4 или
6 месеца) е предоставяна информация за резултатите от издирването.
Лицата, поради чието отсъствие са били спрени делата,  са били обявени за
издирване.

5. Прекратени наказателни производства
През 2019г. са прекратени общо 841 ДП, от тях обжалвани пред съда –

14, от които са отменени 10. Обжалвани пред горестоящите прокуратури 8, от
които 1 е отменено. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - няма.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 421.

През 2018г. са прекратени общо 837 ДП, от тях обжалвани пред съда –
13, от които 8 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – 14, от
които 3 отменени, служебно отменени от горестоящите прокуратури - 1.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 380

Наказателни производства прекратени на основание чл. 369, ал.2,
пр. 1 и ал. 4 от НПК през проверявания период  – няма.

Прекратени ДП
-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.1,  вр.  с чл.  24,  ал.1,  т.  1  от НПК през

2019г.- 309 бр. /през 2018г. -327/
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК - 48/ през 2018 г. -56/
-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.  1  .  с чл.  24,  ал.1,  т.  8а от – няма /

през 2018 г. –няма/./

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване – през 2019 г.- 5, които са неуважени.
През 2018 г. – 5, които са неуважени.

Бяха изискани и проверени на случаен принцип дела, по които
наказателното производство е било прекратено и постановленията са били
обжалвани:
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ДП № 1012/2016 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. № 2102/2016г. по
описа на РП Шумен. Досъдебното производство е образувано с постановление
на прокурор Маргарита Николаева от 10.11.2016 г. срещу НИ за
престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. С постановление от 16.06.2017 г. едно
лице е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 201от НК,
като в бланковата форма на постановлението е отразен доклада по чл. 219
от НПК. Делото е постъпило в прокуратурата на 03.10.2017 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор с отметка, след
отпуск. С постановление от 01.11.2017 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. На 08.11.2017 г. в РП Шумен е
постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с делото е изпратена на
РС Шумен с писмо от 09.11.2017 г. С определение № 666/06.12.2017 г. по ЧНД
№ 2685/2017 г. Шуменския районен съд е отменил постановлението и е върнал
делото на прокуратурата с дадени указания. На 08.12.2017 г. делото е
постъпило в прокуратурата. Срещу определението е подаден протест от
наблюдаващия прокурор от 11.12.2017 г. С определение № 20/15.01.2018 г.  по
ВЧНД  № 4/2018 г. ШОС е потвърдил определението на ШРС. Делото е върнато
в прокуратурата на 17.01.2018 г. С постановление от 23.01.2018 г. делото е
върнато на разследващия орган за изпълнение указанията на съда. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 15.05.2018 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 26.06.2018 г., с мнение за съд. С
постановление от 24.07.2018 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК. На 07.08.2018 г. е постъпила жалба срещу
постановлението, която заедно с делото е изпратена на РС Шумен, с писмо от
21.08.2018 г. С Определение № 396/07.09.2018 г.  по ЧНД № 2215/2018 г. РС
Шумен е оставила без разглеждане жалбата, като процесуално недопустима,
тъй като е депозирана извън седмодневния срок за обжалване. С определение
№ 269/18.10.2018 г. по ВЧНД № 322/2018 г. ОС Шумен е потвърдил
определението на РС Шумен.

ДП № 99/2017 г. по описа на ОДМВР Шумен, пр.пр. № 314/2017г. по
описа на РП Шумен. Досъдебното производство е образувано с постановление
на прокурор Жулиета Стоянова от 22.06.2017 г. срещу НИ за престъпление по
чл. 201 НК. Срокът на разследването е удължаван няколкократно, последно с
два месеца, считано от 22.08.2018 г. Делото е постъпило в прокуратурата на
05.10.2018г., с мнение за прекратяване. С постановление от 07.11.2018 г.
наказателното производство е било прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1,
вр. чл. 24, ал. 1, т. ,1 пр. 2  НПК. На 15.11.2018 г. в РП Шумен е постъпила
жалба срещу постановлението,  която заедно с делото е изпратена на РС Шумен
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с писмо от 19.11.2018 г. С определение № 551/21.11.2018 г.  по ЧНД №
3019/2018 г. съдът е отменил постановлението и е върнал делото на
прокуратурата, тъй като е приел, че не са събрани достатъчно доказателства,
които да водят  до извода в крайния акт на прокурора. Делото е върнато на
прокуратурата на 22.11.2018 г. На 26.11.2018 г. е подаден протест от
наблюдаващия прокурор. С определение № 16/10.01.2019 г. по ВЧНД  №
455/2018  г. ОС Шумен е потвърдил определението. Делото е върнато в
прокуратурата на 11.01.2019 г. С постановление от 07.02.2019 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил делото на разследващия орган, с дадени
подробни указания. Срокът на разследване е удължаван многократно, последно
считано от 10.01.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на  22.01.2020 г., с
мнение за прекратяване. С постановление от 23.03.2020 г. производството по
делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2
НПК. Постановлението е влязло в сила на 07.04.2020 г. На постановлението е
извършен служебен контрол от ОП Шумен и с писмо от 10.04.2020 г. РП
Шумен е уведомена, че постановлението е законосъобразно и правилно.

ДП № 1146/2018 г. по описа на РУ- Шумен, пр.пр. № 1727/2018г. по
описа на РП Шумен. Досъдебното производство е образувано с постановление
на прокурор Киряков от 03.01.2018 г. за престъпление по чл. 183, ал. 1  от НК.
Срокът на разследване е удължаван многократно, последно считано от
03.10.2018 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 04.12.2018 г. с мнение за
прекратяване. С постановление от 13.12.2018 г. производството е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2 НПК. На 27.12.2018 г. е
постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с делото е изпратена на
РС Шумен на 08.01.2019 г. С определение № 29/18.01.2019 г. по ЧНД №
65/2019 г. РС Шумен е отменил постановлението на РП Шумен, с указание да
бъдат изпълнени надлежно задълженията по чл. 226, ал. 2 и ал. 3 от НПК.
Делото е върнато в прокуратурата на 21.01.2019 г. Наблюдаващият прокурор е
подал частен протест срещу определението на 24.01.2019 г. С определение №
61/21.02.2019 г. по ВЧНД № 46/2019 г. Шуменски окръжен съд е потвърдил
определението на РС Шумен. Делото е върнато в РП Шумен на 26.02.2019 г. С
постановление от 27.03.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил делото на
разследващия орган, с дадени подробни указания. С постановление от
29.08.2019 г. е привлечено едно лице в качеството на обвиняем. Делото е
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от  21.10.2019 г. На 05.11.2019 г. е изготвено
ново постановление за привличане на обвиняем. Делото е постъпило в
прокуратурата на 15.11.2019 г., с мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 183, ал. 1 НК, който е внесен в съда с
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писмо от 22.11.2019 г. (ПД № 57/2019 г.). С присъда №7/10.02.2020 г.  по НОХД
2500/2019 г.  РС Шумен е признал подсъдимия за виновен. Присъдата е влязла в
сила на 26.02.2020 г.

От предоставената от РП Шумен информация е видно, че през
проверявания период много малък брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /през 2018г. от общо
прекратени 837 дела са обжалвани пред съда 13, т.е. 1,5%; през 2019г. от
общо прекратени 841 дела са обжалвани пред съда 14, т.е. 1,7%/. Сравнително
голям, обаче е броя на отменените актове /през 2018г. от общо обжалваните
13 постановления пред съда,8 са отменени, т.е. 61,5%  , а през 2019г. от общо
обжалваните 14 постановления пред съда, 10 са отменени, т.е. 71,4%/ .
Подобен извод е направен и при предходната комплексна проверка, когато е
отправена и препоръка. При настоящата проверка се констатира, че по-
голямата част от постановленията за прекратяване са протестирани от
наблюдаващите прокурори, но протестите са оставени без уважение. Тази
статистика, както и проверката на конкретни дела, налага извода за
необходимостта от повече прецизност в анализа на доказателствата при
постановяване на акта за прекратяване, с оглед намаляване броя на
отменените постановления.

След отмяната на постановленията и връщане на делото,
наблюдаващите прокурори го изпращат незабавно на разследващия орган, с
дадени указания.

Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.

Провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК не се удостоверява.
Този пропуск беше констатиран и при предходната комплексна проверка,
като беше отправена и препоръка.

6.Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:

6.1През 2019г.
6.1.1. Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 2349, като всички са уважени.

6.1.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
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на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК - общо 1653, всички са уважени

6.2. През 2018г.
6.2.1 Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 2094, като всички.

6.2.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК – 1594, всички са уважени.

7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

ДП с продължителност на разследването над 6 месеца за 2019 г. –
893,  а за 2018 г. са 475, като част от делата са посочени и през двете
години.

В предоставените от РП Шумен справки, като причини за
продължителността на разследването е посочено:  необходимостта от
извършване на множество процесуално-следствени  действия по част от
делата; в други случаи забавянето е обусловено от необходимостта от
изискване на множество документи от различни институции преди да
започне извършването на процесуално-следствените действия, или от
необходимостта  допълнително да се изискват документи от различни
институции;в много от случаите продължителността на разследването
за срок, по-голям от 6 месеца се дължи на необходимостта от
изготвянето на една или няколко експертизи /в района на Окръжен съд
Шумен има само едно вещо лице, което изготвя съдебно-медицински
експертизи, а голяма част от другите видове експертизи се изготвят от
вещи лица, извън съдебния район/.

 Предприетите мерки от страна на административния ръководител
са ежегодно  провеждане на  работни срещи с прокурорите,
наблюдаващи досъдебни производства, разследването по които е
продължило повече от 1 година, съвместно с разследващите органи,
като изисква по всяко  едно от тези дела  личен доклад за това какви
процесуално-следствени действия са предприети, какви процесуално-
следствени действия предстои да бъдат извършени и прогнозния срок за
приключване на разследването.
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За проверявания период ДП, по които от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от две години - през 2019 г. –  няма /през
2018 г. -няма/.

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК – няма /през 2018 г. – 2/;

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК – за 2019 г. -5 / през 2018 – 12/;

Бяха изискани и проверени досъдебните производства, по които
прокурорът е упражнил правомощията си по чл. 196, ал. 1, т. 5  НПК

Пр.пр. № 1083/2018 г., наблюдаващ прокурор Д. Петрова;
Пр.пр. № 1919/2018 г., наблюдаващ прокурор Кр. Ипократова;
Пр.пр. № 224/2018 г., наблюдаващ прокурор Е. Янчева;
Пр.пр. № 1300/2018 г., наблюдаващ прокурор М.Славчева;
Пр.пр. № 1946/2017 г., наблюдаващ прокурор М. Славчева;
Пр.пр. № 1306/2018 г., наблюдаващ прокурор С. Александрова;
Пр.пр. № 688/2018 г., наблюдаващ прокурор М. Славчева.

По тези преписки наблюдаващите прокурори с постановление са
иззели наказателното производство от водещия разследването разследващ
полицай при РУ Шумен/ОДМВР Шумен и са го възложили на разследващ
митнически инспектор от състава на ТМУ Варна, предвид предмета на
наказателното производство и с оглед разпоредбата на чл.194, ал. 3 от
НПК, която дава факултативна възможност разследването за определени
престъпления да се извършва и от разследващи митнически инспектори.

Пр.пр. № 752/2018 г., наблюдаващ прокурор М. Славчева;
Пр.пр. № 2983/2018 г., наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова;
Пр.пр. № 855/2018 г., наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова;

 По тези преписки наблюдаващите прокурори с постановления са
иззели досъдебното производство от разследващ полицай при РУ Шумен
и са ги възложили на разследващ полицай от състава на ОДМВР Шумен
(а по пр.пр. 752/2018 г. досъдебното производство е иззето от разследващ
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полицай при ТСБОП и е възложено на разследващ полицай при РУ
Шумен).

Пр.пр. № 1359/2017 г., наблюдаващ прокурор С. Александрова;
Пр.пр. № 1086/2019 г., наблюдаващ прокурор К. Киряков;
Пр.пр. № 1183/2018 г., наблюдаващ прокурор К. Киряков;
Пр.пр. № 2605/2017 г., наблюдаващ прокурор Д. Петрова;
Пр.пр. № 613/2019 г., наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова;
Пр.пр. № 1259/2016 г., наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова.

По тези преписки, с постановления на наблюдаващите прокурори
наказателното производство е иззето от водещия разследването
разследващ полицай и е възложено на следовател в ОСлО при ОП Шумен
на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, т. 4 или т. 5 НПК.

8. Внесени искания до съда за:

Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.  72,  ал.  1  и чл.  73,  ал.  3
НПК– няма.

Внесени МНО през 2019г., 20 от тях:
МНО „задържане под стража” – общо – 20.
- уважени - 18 бр.
- неуважени – 2.
- подадени протести – 1, който е неуважен.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2018г., общо- 31.
МНО „задържане под стража” – общо – 31.
- уважени -29 бр.
- неуважени – 2.
- подадени протести – 1, които е частично уважен.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Отмяна на мерките за неотклонение:
-  в срока по чл.  234,  ал.  8  от НПК,  респ.  чл.  63,  ал.  4  от НПК за

проверявания период няма
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- извън срока по чл.  234,  ал.  8  от НПК,  респ.  чл.  63,  ал.  4  от НПК –
няма за проверявания период.

9. Наказателни производства на специален надзор.
През проверявания период в РП Шумен дела на специален надзор – за

проверявания период – няма /

10. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

В хода на проверката беше предоставена справка от РП Шумен, от която е
видно, че през 2019г. по 13 досъдебни производства, а през 2018г. по 2 досъдебни
производства, постъпили за решаване, срокът за произнасяне е бил удължен от
административния ръководител по реда на чл. 242, ал. 5 от НПК, по искане на
наблюдаващия прокурор, поради фактическа и правна сложност на делата.

За целия проверяван период няма произнасяния на прокурори извън
сроковете по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

Съгласно предоставената от РП Шумен справка към 07.07.2020 г.
прокурорите в РП Шумен наблюдават общо 576 досъдебни производства и 243
преписки.

От тях по прокурори, както следва:

Владимир Колев - 64 ДП и  24 преписки;
Емилия Янчева - 68 ДП и  30 преписки;
Жулиета Стоянова - 83 ДП и  24 преписки;
Кирил Киряков - 60 ДП и  19 преписки;
Кирил Русев - 61 ДП и  26 преписки;
Маргарита Николаева -58 ДП и  40 преписки;
Миглена Славчева - 44 ДП и  15 преписки;
Светла Михайлова - 88 ДП и  35 преписки;
Соня Александрова - 50 ДП и  30 преписки.

От тях, при прокурор за решаване са общо 52 ДП и 156 преписки, както
следва:

Владимир Колев -10 ДП и  8 преписки;
Емилия Янчева - 1 ДП и  18 преписки;
Жулиета Стоянова -6 ДП и  15 преписки;
Кирил Киряков -6 ДП и  13 преписки;
Кирил Русев -5 ДП и  23 преписки;
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Маргарита Николаева -6 ДП и  30 преписки;
Миглена Славчева -няма ДП и  преписки няма;
Светла Михайлова -7 ДП и  29 преписки;
Соня Александрова -11 ДП и  20 преписки;

Бяха проверени следните ДП, намиращи се за решаване при прокурорите:

Пр. пр. № 3132/2019 г. по описа на РП Шумен, ДП № 105/2020 г. по описа
на РУ Шумен, наблюдаващ прокурор М. Николаева. Досъдебното
производство е образувано с постановление на прокурор Николаева от 28.01.2020
г., за престъпление по чл. 313, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван два
пъти с по два месеца последно, считано от 28.05.2020 г.

Пр. пр. № 232/2020 г. по описа на РП Шумен, ДП № 186/2020 г. по описа
на РУ Шумен, наблюдаващ прокурор С. Михайлова. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 17.02.2020 г. за престъпление по
чл. 313, ал.1 НК. Срокът на разследване е удължаван два пъти с по два месеца
последно, считано от 14.06.2020 г.

Пр. пр. № 759/2020 г. по описа на РП Шумен, ДП № 759/2020 г. по описа
на РУ Шумен, наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова. Досъдебното производство
е образувано с постановление от 17.03.2020 г. за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3
вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължен с два
месеца, считано от 16.05.2020 г.

Пр. пр. № 1085/2020 г. по описа на РП Шумен, ДП № 352/2020 г. по описа
на РУ Шумен, наблюдаващ прокурор Кирил Русев. Досъдебното производство
е образувано с постановление на прокурор Русев от 07.04.2020 г. за престъпление
по чл. 323, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от
06.06.2020 г.

Пр. пр. № 2818/2019 г. по описа на РП Шумен, ДП № 1335/2019 г. по
описа на РУ Шумен, наблюдаващ прокурор Владимир Колев. Досъдебното
производство е започнало на 23.11.2019 г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК за
престъпление по чл. 129, ал.1 НК. Срокът на разследване е  удължаван три пъти с
по два месеца последно, считано от 23.05.2020 г.

Пр. пр. № 2366/2019 г. по описа на РП Шумен, ДП № 3/2020 г. по описа
на ОДМВР Шумен, наблюдаващ прокурор Кирил Киряков. Досъдебното
производство е образувано с постановление на прокурор Киряков  от 11.02.2020 г.
за престъпление по чл. 227б, ал. 2 във вр. ал. 1 НК. Срокът на разследване е
удължен с два месеца, считано от 11.06.2020 г.

Пр. пр. № 1506/2020 г. по описа на РП Шумен, ДП № 372/2020 г. по описа
на РУ Шумен, наблюдаващ прокурор М. Славчева. Досъдебното производство
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е  започнало на 12.04.2020 г. на основание чл. 212, ал. 2 НПК за престъпление по
чл. 354а, ал. 3, т. 1, алт. 1 НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца,
считано от 12.06.2020 г.

Пр. пр. № 1859/2020 г. по описа на РП Шумен ДП № 381/2020 г. по
описа на РУ Шумен, наблюдаващ прокурор С. Александрова. Досъдебното
производство е  образувано с постановление от  04.06.2020 г. за престъпление
по чл. 143, ал. 1 НК.

Пр. пр. № 2190/2020 г. по описа на РП Шумен ДП № 498/2020 г. по описа
на РУ Шумен, наблюдаващ прокурор Е. Янчева. Досъдебното производство е
започнало на 19.05.2020 г. на основание чл. 212, ал. 2 НПК за престъпление по чл.
343б ал.1 НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от
19.07.2020 г.

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

 1.Наказателно-съдебен надзор

През 2019 г. са внесени в съда 70 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 50, по образувани ДП в предходни години - 20.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - няма.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК – няма.

1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 72. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 30, протестирани – 1, като протеста

е уважен.
- Оправдателни присъди по общия ред – няма.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл. от

НПК/ - 15, няма протести.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл. от

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие – общо 26

През 2018 г. са внесени в съда 89 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 53, по образувани ДП в предходни години - 36.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове - 3,  с
разпореждане – няма.
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Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК –
няма.

1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма

Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 106. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 31, от тях протестирани 3, като 2

протеста са уважени и 1 е неуважен.
- Оправдателни присъди по общия ред – 1, която е протестирана и

протеста е неуважен.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от

НПК/ - 30, не са протестирани.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.от

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие – общо 38.

На случаен принцип бяха проверени следните досъдебни производства,
внесени с обвинителен акт през 2018 г. и 2019 г. :

ПД № 26/2018 г., ДП № 1420/2017 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр.№
2460/2017 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова.
Делото е постъпило в прокуратурата на 21.02.2018 г., с мнение за съд и на
22.02.2018 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и по
чл.144, ал. 3, във вр. чл. 144, ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от
НК, който е внесен в съда с писмо от 22.03.2018 г.,  с деловодна обработка. С
протоколно определение № 158 от 20.06.2018 г.  по НОХД № 877/2018 г.  по
описа на РС Шумен, е одобрено постигнато между страните споразумение.

ПД № 55/2019 г., ДП № 907/2019 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр.№
2110/2019 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор К. Русев.
Делото е постъпило в прокуратурата на 22.10.2019 г., с мнение за съд и на
23.10.2019 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл.194, ал.1 НК, който е
внесен в съда с писмо от 15.11.2019  г., с деловодна обработка. С протоколно
определение № 197 от 13.03.2020 г.  по НОХД № 2431/2019 г.  по описа на РС
Шумен, производството по делото е прекратено, поради смърт на подсъдимия.

ПД № 46/2019 г., ДП № 784/2019 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр.№
1594/2019 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор К. Киряков.
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Делото е постъпило в прокуратурата на 07.10.2019 г,. с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 196, ал.1, т. 1, вр. чл.
194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ и б. „б“  НК, който е внесен в съда с писмо от
16.10.2019 г., с деловодна обработка. В кориците на делото не се съдържа
копие от съдебен акт.

Бяха проверени още:

ПД № 61/2019 г., БП № 1366/2019 г. по описа на РУ-Шумен, пр. пр. №
61/2019 г. по описа на РП Шумен, прокурор М. Николаева;

ПД № 44/2019 г., ДП № 300/2019 г. по описа на РУ-Шумен, пр. пр. №
44/2019 г. по описа на РП Шумен, прокурор М. Славчева;

ПД № 21/2019 г.,  ДП № 9/2019 г. по описа на РУ-Шумен, пр. пр. №
19/2019 г. по описа на РП Шумен, прокурор С. Александрова;

ПД № 70 /2018 г., БП № 1237 /2018 г. по описа на РУ-Шумен, пр. пр. №
2330/2018 г. по описа на РП Шумен, прокурор Е. Янчева;

ПД № 53/2018 г., БП № 952/2018 г. по описа на РУ-Шумен, пр. пр. №
1762/2018 г. по описа на РП Шумен, прокурор Вл. Колев;

ПД № 20/2019 г., ДП № 61/2019 г. по описа на РУ-Шумен, пр. пр. №
108/2019 г. по описа на РП Шумен, прокурор С. Михайлова;

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2019г. - общо 213. Разгледани от съда -217,
от тях 4 неодобрени от съда.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство/чл. 381 НПК/, през 2018г. – общо 257, Разгледани от съда -268, от
тях 6 неодобрени от съда.

На случаен принцип бяха проверени внесени  в съда през проверявания
период споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

С -8/2018 г., БП № 44/18 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. № 79/2018 г.
по описа на РП Шумен, прокурор Соня Александрова. Делото е постъпило
в прокуратурата, след приключено разследване на 15.01.2018 г., с мнение за
съд. Изготвено е споразумение от 15.01.2018 г. между обвиняемия и
прокуратурата за извършено престъпление по  чл. 345, ал. 1 НК, което е
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внесено в съда с писмо от същата дата. С протоколно определение № 18 от
19.01.2018 г. по НОХД № 168/2018г.,  съдът е одобрил споразумението.

С -53/2019 г., ДП № 785/18 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. №
1375/2018 г. по описа на РП Шумен, прокурор Миглена Славчева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 14.03.2019 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 19.03.2019 г. между обвиняемия и
прокуратурата за извършено престъпление по  чл. 343б, ал. 3 НК, което е
внесено в съда с писмо от същата дата. С протоколно определение № 68 от
26.03.2019 г. по НОХД № 719/2019г., съдът е одобрил споразумението.

С -2/2019  г.,  ДП № 178/18  г.  по описа на ОДМВР Шумен,  пр.  пр.  №
2749/2018 г. по описа на РП Шумен, прокурор М. Николаева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 31.12.2018 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 03.01.2019 г. между обвиняемия и
прокуратурата за извършено престъпление по  чл. 290, ал. 1 НК, което е
внесено в съда с писмо от същата дата. С протоколно определение № 8 от
09.01.2019 г. по НОХД № 14/2019г., съдът е одобрил споразумението.

Бяха проверени още:

С -156/2018 г.,  ДП № 648/2018 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. №
1164/2018 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор К. Киряков;

С -76/2018 г.,  ДП № 370/2018 г. по описа на РУ Шумен, пр.п р. №
681/2018 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор С. Михайлова;

С -95/2019 г.,  ДП № 510/2019 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. №
1017/2019 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова;

С -132/2019 г.,  БП № 932/2019 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. №
1959/2019 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор К. Русев;

С -108/2019 г.,  БП № 711/2019 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. №
1423/2019 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор Вл. Колев;

С -33/2019 г.,  ДП № 143/2019 г. по описа на РУ на МВР Шумен, пр. пр.
№ 299/2019 г. по описа на РП Шумен, наблюдаващ прокурор Е. Янчева;

         ВНЕСЕНИ през 2019 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 85. Решени от
съда – 86, от тях 85 уважени и 1 е върнато от съда.
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ВНЕСЕНИ през 2018 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 87. Решени от
съда –96, от тях 95 уважени и 1 е върнато от съда.

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през  2019г. и
2018г. предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК:

ДП № 75/18 г.  по описа на РУ-Шумен, пр.пр. №131/18 г. по описа на
РП Шумен, наблюдаващ прокурор Е. Янчева. Делото е постъпило в
прокуратурата на 17.07.2018 г. и на 18.07.2018 г. е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е  постановление по реда на чл. 375 НПК,
с което е предложено освобождаване от наказателна отговорност на едно лице
за извършено престъпление по чл. 343а, ал.1, б. „а“ във вр. 343, ал. 1, б. „в“ във
вр. чл. 342,  ал. 1 НК, деловодно обработено с дата 24.07.2018 г. На същата
дата постановлението е внесено с писмо, деловодно обработено. С Решение №
362/21.08.2018 г. по АНД № 2002/2018 г. РС Шумен е признал за виновен
обвиняемия и му е наложил административно наказание глоба. Решението е
влязло в сила на 06.09.2018 г.

БП № 1152/18 г.  по описа на РУ-Шумен, пр.пр. №2192/18 г. по описа
на РП Шумен, наблюдаващ прокурор С. Александрова. Делото е постъпило
в прокуратурата на 19.11.2018 г. с мнение за съд и на 20.11.2018 г. е
разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено е  постановление по реда
на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от наказателна
отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343в ал. 3 във вр.
чл. 26, ал. 1 НК, деловодно обработено с дата 20.11.2018 г. На същата дата
постановлението е внесено с писмо, деловодно обработено. С Решение №
591/11.12.2018 г. по АНД № 3035/2018 г. РС Шумен е признал за виновен
обвиняемия и му е наложил административно наказание глоба. Решението е
влязло в сила на 28.12.2018 г.

БП № 1252/19 г.  по описа на РУ-Шумен, пр.пр. №2614/19 г. по описа
на РП Шумен, наблюдаващ прокурор Вл. Колев. Делото е постъпило в
прокуратурата на 08.11.2019 г. с мнение за съд и на 11.11.2019 г. е
разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено е  постановление по реда
на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от наказателна
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отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2,
деловодно обработено с дата 13.11.2019 г. На същата дата постановлението е
внесено с писмо, деловодно обработено. С Решение № 690/03.12.2019 г. по
АНД № 2415/2019 г. РС Шумен е признал за виновен обвиняемия и му е
наложил административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на
19.12.2019 г.

Бяха проверени още:

ДП № 887/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 1581/18 г. по описа
на РП Шумен, наблюдаващ прокурор К. Киряков;

ДП № 459/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 831/18 г. по описа на
РП Шумен, наблюдаващ прокурор Вл. Колев;

ДП № 803/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 1142/18 г. по описа
на РП Шумен, наблюдаващ прокурор М. Николаева;

ДП № 466/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 837/18 г. по описа на
РП Шумен, наблюдаващ прокурор Вл. Колев;

ДП № 853/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 1607/18 г. по описа
на РП Шумен, наблюдаващ прокурор С. Михайлова;

ДП № 336/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 735/18 г. по описа на
РП Шумен, наблюдаващ прокурор М. Славчева- Петрова;

ДП № 392/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 710/18 г. по описа на
РП Шумен, наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова;

ДП № 384/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 703/18 г. по описа на
РП Шумен, наблюдаващ прокурор Е. Янчева;

БП № 908/2019 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 1908/19 г. по описа
на РП Шумен, наблюдаващ прокурор Кирил Русев;

ДП № 55/2019 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 139/19 г. по описа на
РП Шумен, наблюдаващ прокурор С. Михайлова;

ДП № 1085/2018 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 2035/18 г. по описа
на РП Шумен, наблюдаващ прокурор Ж. Стоянова;

БП № 569/2019 г. по описа на РУ -Шумен, пр. пр.№ 1143/19 г. по описа
на РП Шумен, наблюдаващ прокурор М. Николаева;

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се установи, че
произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.

Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
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досъдебната и съдебната му фаза. Актовете на съда, като цяло, се прилагат
по наблюдателните преписки.

В прокуратурата се водят книги за обвинителните актове, за
споразуменията и за предложенията по чл.78а НК. Същите се водят редовно
и коректно, съдържат необходимите реквизити за проследяване на
срочността и кореспондират с материалите по проверените преписки.

В РП Шумен  се водят  и докладни книги, с които материалите се
предават на наблюдаващите прокурори. Бяха проверени докладните книги на
прокурорите Владимир Колев, Емилия Янчева и Светла Михайлова. Установи
се, че съдържат номера на прокурорска преписка, датата на предоставяне на
прокурора, подпис на прокурора, дата на връщане в деловодството, с кратко
отбелязване на произнасянето, и подпис на прокурора.

Бяха проверени и върнати на РП Шумен през проверявания период от
съда дела, внесени с обвинителен акт, споразумение и постановление с
предложение по реда на чл. 375 от НПК

ДП № 157/16 г. по описа на ОДМВР Шумен, пр. пр. № 1400/16 г. по
описа на РП Шумен. Досъдебното производство е образувано с постановление
на прокурор Жулиета Стоянова от 01.11.2016 г. срещу НИ за престъпление по
чл. 202, ал. 1, т. 1, във вр. чл. 201, вр. чл. 26 НК. С постановление от 28.04.2017
г. едно лице е привлечено в качеството на обвиняем. Срокът на разследване е
удължаван многократно, последно с два месеца, считано от 28.08.2017 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 27.04.2017 г. за доклад по чл. 226, ал.1
НПК. Делото е върнато след приключване на разследването на 18.09.2017 г. с
мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление
по чл. 202, ал. 1, т. 1, във вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК и по чл. 210, ал.1, т. 3,
вр. чл. 209, ал. 1 НК, който е внесен в РС Шумен от 20.10.2017 г. С присъда №
8/06.02.2018 г. НОХД № 2516/2017 г. подсъдимият е признат за виновен. С
решение №47/10.05.2018 г. по ВНОХД 99/2018 г. ОС Шумен е отменил
присъдата и е върнал делото на РС Шумен за ново разглеждане от друг съдебен
състав от стадия на разпоредителното заседание. С протоколно определение от
20.06.2018 г. по НОХД № 1371/2018 г., съдът е прекратил производството и е
върнал делото на РП Шумен, поради допуснати нарушения на процесуални
правила, а именно съществено разминаване между обстоятелствената и
заключителната част на ОА. Делото е върнато в РП Шумен на 29.06.2018 г. С
постановление от 02.07.2018 г. наблюдаващият прокурор е върнал делото на
разследващия орган за изпълнение указанията на съда. Към делото са
приложени попълнени форми приложение № 5 и № 1 за връщане на делото.
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Делото е постъпило в прокуратурата на 13.07.2018 г. с мнение за съд. Изготвен
е нов ОА, който е внесен в съда на 30.07.2018 г. Делото е висящо в съдебна
фаза, като следващото заседание е за 16.09.2020 г.

С -167/2018 г., ДП № 691/18 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. №
1479/2018 г. по описа на РП Шумен, прокурор Кирил Киряков. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 24.07.2018 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 27.07.2018 г. между обвиняемия и
прокуратурата за извършено престъпление по  чл. 197, т. 2 пр.1, вр. 194, ал. 3
вр. чл. 194, ал. 1 НК, което е внесено в съда с писмо от 27.07.2018 г. С
протоколно определение от 02.08.2018 г. по НОХД № 2030/2018г.  съдът не е
одобрил споразумението, като противоречащо на закона. Приел е, че
предложената в споразумението правна квалификация не е законосъобразна,
тъй като деянието се явява извършено при условията на опасен рецидив. Делото
е върнато в прокуратурата на 03.08.2018 г. На 14.08.2018 г. е изготвено ново
споразумение, което е внесено в съда с писмо от същата дата. С протоколно
определение № 209/15.08.2018 г. по НОХД 2149/2018 г. постигнатото
споразумение е одобрено и наказателното производство е прекратено.

С -12/2020 г., ДП № 1339/19 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. №
2812/2019 г. по описа на РП Шумен, прокурор Жулиета Стоянова. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 05.12.2019 г., с
мнение за съд. Изготвено е споразумение от 10.12.2019 г. между обвиняемия и
прокуратурата за извършено престъпление по  чл. 343б, ал. 1 НК, което е
внесено в съда с писмо от 10.12.2019 г. С протоколно определение №
610/13.12.2019 г. по НОХД № 2602/2019 г. съдът не е одобрил споразумението,
като противоречащо на закона. Делото е върнато на 16.12.2019 г. в РП Шумен.
С постановление от 30.12.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил делото
на разследващия орган за изпълнение на указани действия. Делото е върнато в
прокуратурата, с мнение за съд на 15.01.2020 г. Изготвено е споразумение за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 НК, което е внесено в съда с писмо
от 15.01.2020 г. С протоколно определение №12/22.01.2020 г. по НОХД №
126/2020 г., съдът е одобрил споразумението.

ДП № 1340/18 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. № 2571/2018 г. по
описа на РП Шумен, прокурор Кирил Киряков. Делото е постъпило в
прокуратурата, след приключено разследване на 07.03.2019 г., с мнение за съд.
Изготвено е споразумение от 13.03.2019 г. между обвиняемия и прокуратурата
за извършено престъпление по  чл. 325, ал. 1 НК, което е внесено в съда с писмо
от 13.03.2019 г. С протоколно определение № 163/18.03.2019 г. по НОХД №
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688/2019 г. съдът не е одобрил внесеното споразумение, тъй като е приел, че
производството следва да бъде приключено по реда на чл.78а НК. Делото е
върнато в прокуратурата на 21.03.2019 г. Изготвено е постановление с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на 05.04.2019 г., което с писмо от същата дата е
внесено в РС Шумен. С решение № 255/22.04.2019 г. по АНД № 783/2019 г.
ШРС е признал обвиняемия за виновен на основание чл. 78а, ал.1 НК, го е
освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба.

БП № 1299/19 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. № 2728/2019 г. по
описа на РП Шумен, прокурор Красимира Ипократова. Делото е постъпило
в прокуратурата на 25.11.2019 г., с мнение за съд. Изготвено е постановление за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание от 26.11.2019 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 345, ал. 2
НК. Делото е внесено в съда с писмо от 26.11.2019 г. С разпореждане от
28.11.2019 г. съдебното производство е прекратено и делото е върнато на
прокуратурата тъй като съдът е приел, че не са налице основанията по чл. 78а,
ал.1 НК, понеже лицето е осъждано. Делото е върнато в прокуратурата на
29.11.2019 г. С протокол за повторен избор е разпределено на прокурор Кирил
Русев. Изготвено е споразумение от 09.01.2020 г. между обвиняемия и
прокуратурата, което е внесено в съда с писмо от 09.01.2020 г. С протоколно
определение № 9/15.01.2020 г. по НОХД № 2677/2019 г., съдът е одобрил
постигнатото споразумение.

ДП № 17/18 г. по описа на РУ Шумен, пр. пр. № 127/2018 г. по описа
на РП Шумен, прокурор Жулиета Стоянова. Делото е постъпило в
прокуратурата на 19.03.2018  г,. с мнение за съд. Изготвено е постановление от
12.04.2018 г. за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание на едно лице за престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр.
343в, ал.1 НК, което е внесено в съда с писмо от 12.04.2018 г. С протоколно
определение № 221/26.04.2018 г. по АНД № 1083/2018 г., съдът е прекратил
производството и е върнал делото на прокуратурата, тъй като приложението на
чл.78а от НК е недопустимо, предвид факта, че са налице множество
престъпления. Делото е върнато в РП Шумен на 08.05.2018 г. Изготвен е
обвинителен акт, който е внесен в съда на 04.06.2018 г. С присъда №
44/11.10.2018 г. по НОХД № 1559/2018 г. РС Шумен е признал подсъдимия за
виновен. С Решение № 94/17.12.2018 г. по ВНОХД 375/2018 г. ОС Шумен е
потвърдил присъдата на РС Шумен.
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От предоставената статистика е видно, че през проверявания период
броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия брой внесени актове е
сравнително нисък. През 2019г. от общо внесените 368 акта, 5 са върнати от
съда /1.4%/, а през 2018г. от общо внесените 433 акта са върнати от съда 10
/2.3%/. От тази статистика и проверката на конкретни дела,  може да се
направи извод за добра работа на прокурорите по наказателно-съдебния
надзор.

Създадената организация за работа по този надзор е в съответствие с
„Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния
надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания
период:

- общо участие на прокурори – 955 /за 2018 г. – 1076/;
- средномесечна натовареност на прокурор – 126.70 /за 2018 г. -125.12/;
- чл.144, ал.2 от ЗСВ – 86 /за 2018 г. -79/
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма;

2.Организация по изпълнение на наказанията

През 2019г. са приведени в изпълнение 194 присъди. Неприведени
присъди в срок -3, отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

Съгласно предоставената справка от общо 197 присъди, които ШРП
реално е следвало да  приведе, не са изпратени за изпълнение на съответния
орган 3 бр. присъди, като причините са следните:

- констатацията на прокурора, че наказанието, което е изпратено за
изпълнение в ШРП подлежи на кумулация с вече изтърпяно наказание и е
изготвено  предложение за такава кумулация – 1 бр.;

- определено е общо наказание от ШРС, което е реално изтърпяно, но
съдебния акт не е влязъл в законна сила – 1 бр.;

- изготвено предложение до ШРС, на основание чл.470а от НПК във вр. с
чл.23, ал.1 от ЗПИИСРРПОУНПМАС, да се изпрати съдебния акт за
изпълнение в друга държава – членка на Европейския съюз – 1 бр.

В РП Шумен през 2019 г. няма присъди с отложено начало на
изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“. Постановен е един отказ да
бъде отложено наказание „лишаване от свобода“ по присъдна преписка №
134/2019 г. по описа на ШРП.
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През 2018г. са приведени в изпълнение 235 присъди. Неприведени
присъди в срок – 10. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

Съгласно предоставената справка от общо 245 присъди, които ШРП
реално е следвало да приведе, не са изпратени за изпълнение на съответния
орган 10 присъди, като причините са следните:

- констатацията на прокурора, че наказанието, което е изпратено за
изпълнение в ШРП подлежи на кумулация, с вече изтърпяно наказание и е
изготвено  предложение за такава кумулация – 3 бр.;

- определено е общо наказание от ШРС, което е реално изтърпяно, но
съдебния акт не е влязъл в законна сила – 7 бр.;

В РП Шумен през 2018 година няма присъди с отложено начало на
изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ или „пробация“.
Постановени са два отказа да бъде отложено наказание „лишаване от свобода“
по присъдни преписки № 118/2018 г. и № 128/2018 г. по описа на ШРП.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на присъдите.

На случаен принцип бе извършена проверка на:

Присъдна преписка № 56/2019 г. С протоколно определение № 61 от
14.03.2019 г. по НОХД № 698/2019 г. РС Шумен е одобрил споразумение, с
което на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от
една година и шест месеца. На основание чл. 59 ал. 2 НК е приспаднато
времето, през което обвиняемият е бил задържан за 24 часа, със заповед от
12.03.2019 г. и задържането му с постановление на РП Шумен от 13.03.2019 г.
Присъдата е получена за изпълнение в РП Шумен на 15.03.2019 г. и на същата
дата разпределено на прокурор М. Славчева. С писмо от 18.03.2019 г. РП
Шумен е уведомила РС Шумен, че с писмо от същата дата, присъдата е
изпратена за изпълнение до началника на РСИН сектор „Арести“ –Шумен. С
писмо, постъпило в РП Шумен на 28.03.2019 г., началникът на Затвора Ловеч е
уведомил, че лицето е постъпило в Затвора на 22.03.2019 г., с начало на
наказанието 12.03.2019 г. С писмо от 29.03.2019 г. РП Шумен е уведомила РС
Шумен, че наказанието е приведено в изпълнение. С писмо, постъпило в РП
Шумен на 15.06.2020 г. началникът на Затвора Ловеч е уведомил, че на
14.06.2020 г. осъденият е изтърпял наказанието и е освободен на 12.06.2020 г.
С писмо от 16.06.2020 г. РП Шумен е уведомила РС Шумен, че лицето е
изтърпяло наказанието си на 14.06.2020 г. с помощта на два месеца и 28 дни
работа в негова полза.
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Присъдна преписка № 179/2018 г. С протоколно определение №194 от
02.08.2018 г. по НОХД № 2068/2018 г. РС Шумен е одобрил споразумение, с
което на подсъдимия е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от
десет месеца. На основание чл. 59 ал. 2 НК е приспаднато времето, през което
обвиняемият е бил задържан с постановление на прокурор от РП Шумен за
срок до 72 часа на 31.07.2018 г. Определението е постъпило в прокуратурата на
03.08.2018 г. и на същата дата разпределено на прокурор М. Славчева.   С
писмо от 06.08.2018 г. определението е изпратено на началника на РС „ИН“
сектор Арести гр. Шумен. С писмо от същата дата РП Шумен е уведомила РС
Шумен, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на
наказанието.  С писмо, постъпило в РП Шумен на 22.08.2018 г. началникът на
Затвора  гр. Ловеч е уведомил, че лицето е постъпило в Затвора на 08.08.2018 г.
с начало на наказанието 31.07.2018 г. С писмо от 03.09.2018 г. РП Шумен е
уведомила РС Шумен, че наказанието е приведено в изпълнение. С писмо,
постъпило в РП Шумен на 11.04.2019 г., началникът на Затвора гр. Ловеч е
уведомил, че лицето е изтърпяло наказанието на 10.04.2019 г. и е освободен на
същата дата. С писмо от 16.04.2019 г. РП Шумен е уведомила РС Шумен, че
лицето е изтърпяло наказанието, с помощта на един месец и 28 дни от работа.

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. Пликовете на постъпващата
поща се съхраняват по преписката, с което е отстранена констатираната
нередовност при предходната комплексна проверка.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията кореспондират изцяло с материалите по
присъдните преписки. За 2018г. и 2019г. е удостоверявана ежемесечна
проверка на воденето на Книгата от прокурора, отговарящ за този надзор.

3.Гражданско-съдебен надзор:
граждански дела с участие на прокурор през 2019г. - общо 43.
- предявени граждански искове от прокурор - няма
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.

           граждански дела с участие на прокурор през 2018г. - общо 51.
- предявени граждански искове от прокурор – няма.
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.

4. Административно-съдебен надзор
- извършени проверки от прокурора, съгласно плана на прокуратурата- за

2019г. 22, за 2018г. 25
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-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите
прокуратури – за проверявания период няма

         5. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

 5.1. Получени и образувани преписки – общ брой за 2019г.- 25 / за 2018г.
– 26/

От тях :
-образувани по инициатива на прокурора – общ брой за 2019г. - 22

/за 2018г. – 25/;
-образувани по искане на граждани и организации за проверявания

период няма

 5.2. Решени преписки 2019 г.– 21, за 2018г.– 23
- подадени протести за 2019г няма, за 2018г. – 7, които са неуважени.

6. Останали нерешени преписки за 2019г.- 4, за 2018г. 3

На случаен принцип бе извършена проверка на пр. пр. №300/2019 г. по
описа на РП Шумен. Преписката е образувана във връзка с изпратен протокол
от заседание на Общинския съвет- Шумен, проведено на 19.12.2019 г. По него
наблюдаващият прокурор Вл. Колев се е произнесъл с резолюция, в която е
посочено, че след запознаване с получените материали не е констатирано
неспазване на закона.

Преписките, заведени в РП Шумен и отнасящи се до общия надзор за
законност, се приключват със съответния формален акт –резолюция, съгласно
утвърдената със заповед на главния прокурор Методика за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите, с което е изпълнена препоръката дадена в
предходната комплексна проверка.

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните

ИЗВОДИ:

При извършване на настоящата планова проверка беше проверено
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от
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предходната проверка. Установи се, че в РП Шумен реално се изпълняват
дадените от ИВСС препоръки, свързани с подобряване организацията на
административната и прокурорската дейност, с изключение на дадената
препоръка за удостоверяване на проведения доклад по чл. 226, ал. 1 от НПК

Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура  Шумен,
са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните
указания на Върховна касационна прокуратура.

Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
„случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-
41/14.10.2015 г. на главния прокурор.

Установи се, че в РП Шумен е създадена необходимата организация за
приемане, съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за
съхранение на пари и ценности, в изпълнение на  разпоредбата на чл. 110, ал. 5
от НПК  и указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния прокурор.

Възложените от прокурорите  предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
приключване на проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в
кратки срокове.

При проверката на конкретните преписки се констатира, че
административния ръководител удължава срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ на
възложените проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно т. IV. 9.1
от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед
№ РД-02-30/01.11.2016г. на главния прокурор. След проведен разговор, този
пропуск беше реално отстранен още в хода на комплексната проверка. На
проверяващия екип беше предоставено  искане от наблюдаващия прокурор
М. Николаева от 09.07.2020г. по пр. пр. № 1549/2020г. за удължаване срока
на възложената проверка, по което административният ръководител с
резолюция от 09.07.2020г. е удължил срока с 30 дни, считано от 12.07.2020г.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
(с изключение на пр. пр. № 1525/2018г.) прокурорите са разпореждали препис
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да се изпраща на жалбоподателите, като е указван реда и начина на
обжалване.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по
компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията се изпълняват указанията, дадени от ОП Шумен.

От проверката се установява, че по всички спрени дела срещу известен
извършител и неизвестен извършител наблюдаващите прокурори са
осъществявали необходимия контрол. Не във всички постановления за спиране,
се съдържат указания към органите на полицията периодично да докладват
резултатите от проведените ОИМ, няма писма, с които се изискват справки
за резултати от издирването, но по всички проверени дела регулярно (на 4 или
6 месеца) е предоставяна информация за резултатите от издирването.
Лицата, поради чието отсъствие са били спрени делата,  са били обявени за
издирване.

От предоставената от РП Шумен информация е видно, че през
проверявания период много малък брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /през 2018г. от общо
прекратени 837 дела са обжалвани пред съда 13, т.е. 1,5%; през 2019г. от
общо прекратени 841 дела са обжалвани пред съда 14, т.е. 1,7%/. Сравнително
голям, обаче е броя на отменените актове /през 2018г. от общо обжалваните
13 постановления пред съда,8 са отменени, т.е. 61,5%  , а през 2019г. от общо
обжалваните 14 постановления пред съда, 10 са отменени, т.е. 71,4%/ .
Подобен извод е направен и при предходната комплексна проверка, когато е
отправена и препоръка. При настоящата проверка се констатира, че по-
голямата част от постановленията за прекратяване са протестирани от
наблюдаващите прокурори, но протестите са оставени без уважение. Тази
статистика, както и проверката на конкретни дела, налага извода за
необходимостта от повече прецизност в анализа на доказателствата при
постановяване на акта за прекратяване, с оглед намаляване броя на
отменените постановления.

След отмяната на постановленията и връщане на делото,
наблюдаващите прокурори го изпращат незабавно на разследващия орган, с
дадени указания.

 Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.

Провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК не се удостоверява.

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
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и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се установи, че
произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.

Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
досъдебната и съдебната му фаза. Актовете на съда, като цяло, се прилагат
по наблюдателните преписки.

От предоставената статистика е видно, че през проверявания период
броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия брой внесени актове е
сравнително нисък. През 2019г. от общо внесените 368 акта, 5 са върнати от
съда /1.4%/, а през 2018г. от общо внесените 433 акта са върнати от съда 10
/2.3%/. От тази статистика и проверката на конкретни дела,  може да се
направи извод за добра работа на прокурорите по наказателно-съдебния
надзор.

Създадената организация за работа по този надзор е в съответствие с
„Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателно-съдебния
надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на главния прокурор.

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. Пликовете на постъпващата поща
се съхраняват по преписката, с което е отстранена констатираната
нередовност при предходната комплексна проверка.

Преписките, заведени в РП Шумен и отнасящи се до общия надзор за
законност, се приключват със съответния формален акт –резолюция, съгласно
утвърдената със заповед на главния прокурор Методика за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите.

Настоящата проверка установи много добра организация на
административната и прокурорската дейност в РП Шумен.

Констатацията и при настоящата проверка, че не по всички
досъдебни производства се удостоверява извършения доклад по чл. 226, ал. 1
от НПК, за което проверяващия екип вече е давал препоръка, следва да се
обсъди от административния ръководител и прокурорите в РП Шумен и
да се преценят ефикасни способи за реално преодоляване на този пропуск.
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