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Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2022 г. и заповед № ПП-22-
18/10.05.2022 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 Своге е
извършена от Инспектората към ВСС през 2015 г. Настоящата проверка
обхваща периода  01.01.2020 г. - 01.12.2020 г. и 01.01.2021 г. - 31.12.2021 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 Своге за 2020
г. и 2021 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: 4;
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- от тях работили през 2021г. – 4; през 2020 г. – 3;

-брой отсъствали прокурори за повече от един месец-през 2021 г. – 1
Считано от 10.05.2021 г. прокурор от РП Своге е командирован, съгласно

Заповед № РД-07-386/29.04.2021 г. на Главния прокурор, изменена със Заповед
№ РД-07-593/28.06.2021 г. да изпълнява функциите на прокурор в Окръжна
прокуратура София, на свободна щатна длъжност, до заемането и чрез конкурс.

През 2020 г.- няма отсъствали прокурори.

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

През 2021г. – 1 незаетна щатна бройка до 18.04.2021 год. На 19.04.2021 г.,
в изпълнение на Решение по протокол № 12, т. 1/07.04.2021 год. от заседание на
ПК на ВСС е встъпил нов административен ръководител на РП Своге.

през 2020г. - 1 незаета щ. бр. за длъжността прокурор, считано от
01.07.2019 г.

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

Административно ръководство:

Николай Георгиев - административен ръководител – районен прокурор на
Районна прокуратура Своге, назначен с Решение по протокол № 12, т.
1/07.04.2021 год. от заседание на ПК на ВСС. В РП Своге няма щат за
заместник административен ръководител. Функциите при отсъствие на
административния ръководител се изпълняват от определения със заповед
прокурор.

3. Администрация

- общ брой служители – за 2021 г.- 5,5 души; за 2020 г.- 5,5 души
- незаети щатни бройки – няма и за двете години

4. Материална база и техническа обезпеченост
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От 2009 г. Районна прокуратура Своге ползва етаж от новопостроената
Съдебна палата в гр. Своге, като прокурорите и служителите разполагат с
отлични условия за работа. За всички магистрати и съдебни служители са
оборудвани самостоятелни работни кабинети, като всяко работно място е
технически обезпечено с персонален компютър и осигурена мрежова връзка с
принтер, а съдебните служители ползват и скенер. До работното място на всеки
магистрат и служител е изградена локална мрежа, като има свързаност към
интернет и достъп до правно-информационната система “Апис”.

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

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

- водени на основание ПАПРБ

· входящ-изходящ дневник;
· азбучник;
· описна книга на досъдебните производства;
· книга за обвинителните актове, предложения за споразумения и

освобождаване от наказателна отговорност;
· книга за възложени предварителни проверки на РУ - Своге и

спазване на определения от прокурора срок;
· разносна книга, относно получените за изпълнение присъди от

съда;
· книга за изпълнение на присъдите;
· азбучник към книгата за изпълнение на присъдите;
· азбучник за присъди привеждани в изпълнение по делегация;
· книга за преписки и направени предложения за принудително

лечение;
· регистрационен дневник за веществените доказателства;
· регистър на лицата с три и повече неприключени досъдебни

производства;
· регистър на исканията по ЗЕС;
· регистър за съобщения за осъществено домашно насилие;
· регистър  за достъп до обществена информация / ЗДОИ/
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- водени по указание на ВКП

· книга за спрените досъдебни производства срещу ИИ и НИ;
· регистър на ВД – МПС;

- водени по собствена преценка

· разносна книга за движението на делата с РУ МВР – Своге;
· книга за входяща и изходяща кореспонденция от

деловодството на РП – Своге
· книга за описване на изходящата поща към РС – Своге;

От тях:

- водени на хартиен носител

· входящ-изходящ дневник;
· азбучник;
· описна книга на досъдебните производства;
· книга за обвинителните актове, предложения за споразумения

и освобождаване от наказателна отговорност;
· книга за входяща и изходяща кореспонденция от деловодството

на РП – Своге
· книга за възложени предварителни проверки на РУ МВР и

спазване на определения от прокурора срок;
· разносна книга, относно получените за изпълнение присъди

от съда;
· книга за изпълнение на присъдите;
· азбучник към книгата за изпълнение на присъдите /осъдените

лица/;
· азбучник за присъди привеждани в изпълнение по делегация;
· книга за преписки и направени предложения за принудително

лечение;
· регистрационен дневник за веществените доказателства;
· регистър на лицата с три и повече неприключени досъдебни

производства;
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· книга за спрените досъдебни производства срещу ИИ и НИ;
· разносна книга за движението на делата с РУ МВР – гр.Своге;
· книга за описване на изходящата поща към РС – Своге
· регистър на ВД - МПС

- водени на електронен носител

· регистър на ВД – МПС;
· регистър на банковите сметки и сейфове /ИС на РБСС/

Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се проследи при
извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела. Не се
установиха пропуски, с което ИВСС приема, че е изпълнена препоръката,
дадена при предходната комплексна проверка, извършена от ИВСС през
2015г.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Дейността по водене на деловодната статистическа отчетност се осъществява от
завеждащ служба и съдебните деловодители. Всички месечни, тримесечни и годишни
справки се изготвят съгласно Указанията на главния прокурор, при спазване на посочените
срокове.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

Правни програми:
„АПИС“

Деловодни програми, предоставени от ВКП:
„Унифицирана информационна система“ на ПРБ - УИС-3,
„Електронни служебни свидетелства за съдимост“  (ЕСССС),
НИС „Бюро съдимост“

Самостоятелно създадени деловодни програми - няма

6. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП на разпределение на делата.
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Действащата към момента на проверката уредба, касаеща
разпределението на преписките и делата на случайния принцип е създадена със
Заповед № РД-30/19.04.2021 г. 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 60% натовареност в група
„преписки”, с 90% в група „надзор досъдебни производства”, а в останалите
подгрупи, в които участва е със 100% натовареност.

Изключването от програмата за случайно разпределение се извършва с
отделна заповед при ползване на отпуск, болничен,  командировка, участие в
семинари и съвещания.

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.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата

Съгласно предоставената справка средната натовареност на прокурор в
прокуратурата за 2021г. е 1087, 5, а за 2020г. е 1042,7.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

През 2021г. и 2020 г. РП Своге е изготвяла тримесечни, шестмесечни и
годишен отчет за дейността си. Изготвяни са аналитични доклади за върнатите
от съда дела, ведно с анализ на причините за връщане, както и за постановените
оправдателни присъди.

Ежедневно са изготвяни справки, относно извършени проверки от
полицейските служители на лица, поставени под карантина, както и на
търговските обекти, места и мероприятия, на които се събират множество хора,
относно стриктното изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на
министъра на здравеопазването, във връзка с обявеното в Република България
извънредно положение.

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

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
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доказателства

 В Районна прокуратура Своге веществените доказателства се съхраняват
в отделно архивно помещение. Със Заповед № 27/13.05.2010 г. е определен
служител, отговарящ за приемането, съхраняването и предаването по
принадлежност на веществените доказателства. При постъпването им в
прокуратурата, същите се приемат по опис и се вписват в Книга за веществени
доказателства. Предаването се удостоверява с подпис в Книгата, или в приемо-
предавателен протокол, който се прилага към Книгата. Съгласно Заповед №
133/31.12.2018г., на административния ръководител на РП Своге  е определена
комисия, която извършва ежегодно проверка на веществените доказателства, за
което се съставя протокол.

На проверяващият екип бяха предоставени протоколи от 29.01.2021 г. и
от 03.01.2020 г., относно извършена проверка на веществените доказателства в
склада на РП Своге, както и на веществените доказателства, подлежащи на
унищожаване в РП Своге.

С оглед изпълнение на задължението по чл. 110, ал. 5 от НПК,
административният ръководител предостави на проверяващия екип, получено
на 19.05.2022 г. в РП Своге,  писмо, в отговор на негово запитване, с което ОП
София уведомява, че е сключила договор с Търговска банка за наем на сейф и
при образувани ДП, с приобщени ВД- пари и други ценности от РП Своге, е
възможно ползването на банковата касета.

Установи се, че в РП Своге 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.
Изпълнена е препоръката, дадена при предходната комплексна проверка на
ИВСС през 2015г.

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

По указание на главния прокурор :

за 2021 г.- 60 бр.

за 2020 г.- 82 бр.

По собствена преценка:
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за 2021г.- 89 бр.

за 2020г. – 121 бр.

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

През 2020 г.
В изпълнение на Заповед № 47/10.01.2020г. и Заповед № 742/26.06.2020 г.

на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
София, са извършени две проверки на всички досъдебни производства
образувани преди 01.01.2015 г. за престъпления против личността по чл. 128-135
НК. Проверяващият екип е  препоръчал на прокурорите от РП Своге стриктно
да следят сроковете по чл. 80, ал. 1 НК и чл. 81, ал. 3 НК по делата от
посочената категория.

  В доклада са отправени и препоръки за прекратяване на конкретни ДП
поради изтекла давност, за които в практиката на прокурорите при РП Своге е
прието становището, че  сроковете по чл. 81, ал. 2 от НК. вр. с чл. 80, ал.1 от НК
за обикновената давност се изчисляват от датата на спиране на НП.

През 2021 г.
В изпълнение на Заповед № 12/06.01.2021г. и Заповед № 766/02.07.2021 г.

на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
София, през 2021 год. са извършени две проверки на всички досъдебни
производства, образувани преди 01.01.2015 год. за престъпления против
личността по чл.128-135 НК. Проверяващият екип е  констатирал, че не са
спазени препоръките, дадени при предходната проверка, за възобновяване в
спешен порядък на три досъдебни производства. Административният
ръководител на РП Своге е уведомил с писмо ОП София, че наблюдаващите
прокурори са преразгледали  посочените дела  и след като са преценили
възможностите за извършване на допълнителни процесуално-следствени
действия, писмено са го уведомили, че поради липсата  на основания и
съобразно вътрешното си убеждение, посочените дела няма да бъдат
възобновени.

13. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и съдебни
служители.
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През 2021 г. двама от прокурорите при РП Своге са  участвали в онлайн
текущо обучение в областта на сигурността на класифицираната информация.
Съдебните служители са участвали в две обучителни мероприятия, проведени
онлайн, във връзка с работата в УИС.

През 2020 г. прокурорите от РП Своге не са  участвали в семинари.
Съдебните служители са участвали в едно обучително мероприятие.

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 2021 г.  –753 /през 2020 г. -
772/.  От тях:

- новообразувани – през 2021 г.- 704 /през 2020г.- 729/;
- образувани в предходни периоди:  през 2021г. – 49  /през 2020 г. - 43/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка  през 2021 г. –
168 броя. /през 2020 г. – 193/

2.1 преписки, върнати след извършена предварителна проверка – през 2021
г. -151 бр. /през 2020г. – 178 бр.

бр./

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка- няма за проверявания период.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:

4.1. до два месеца – 151 /2020 г. –178/
4.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – няма.

5. РЕШЕНИ - през 2021 г. - общо 685 /през 2020г. -741/.

От тях :

5.1. Решени в едномесечен срок – за 2021 г. – 685, /през 2020г. -737/.

5.2 Решени след изтичане на едномесечния срок – за 2021 г.  –няма,  а за
2020 г. - 4

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
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през 2021 г. общ брой – 436 /през 2020г. - 478/.  От тях: обжалвани през 2021г.-
9 постановления, от които са потвърдени - 2 и отменени -7; през 2020 г.
обжалвани -3, от които са потвърдени 2 и са отменени – 1.

5.4. Образувани досъдебни производства: през 2021г. - общо 75, през
2020 г. – 58 бр.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период – за 2021 г. – 68 /за 2020 г. -31/.

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

Бяха изискани преписки, приключили през 2021г. и 2020 г. с
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, които са
били отменени.

Пр. пр. № 99/2020г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Даниела Бонева. Преписката е образувана на 04.03.2020 г. в РП Своге по
постъпила жалба, която с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 12.03.2020 г. преписката е
изпратена на РУ Своге, за извършване на проверка, с дадени подробни указания
и срок 30 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата на 02.04.2020 г., по
компетентност и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 27.04.2020 г. е отказано образуване на досъдебно
производство на основание чл. 213, ал. 1 и чл.  24, ал. 1, т. 1 НПК. Разпоредено
е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателите, като е указан
реда и начина на обжалване. На 05.05.2020 г. в РП Своге е постъпила жалба
срещу постановлението, която с писмо от същата дата, заедно с преписката е
изпратена по компетентност на ОП София. С постановление от 21.05.2020 г. по
пр. пр. № 1300/2020 г., прокурор от ОП София е отменил постановлението на
РП Своге и е върнал преписката, за изпълнение на дадените указания. В
мотивите на постановлението е посочено, че е необходимо да бъде извършена
допълнителна проверка, с оглед събиране на данни, след което преписката да
бъде решена отново по същество от наблюдаващия прокурор. Преписката е
върната в РП Своге на 26.05.2020 г. и на същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 11.06.2020 г. преписката е
изпратена в РУ Своге за извършване на проверка, с оглед изпълнение
указанията на ОП София, които са изрично посочени, като е определен срок от
30 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата, с изпълнени указания, на
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08.07.2020 г. и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 09.07.2020 г., отново е отказано образуване на ДП, на
основание чл. 213, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, т. 1 НК. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан и реда и начин
на обжалване.

Пр. пр. № 144/2021г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Даниела Бонева. Преписката е образувана по постъпила на 23.03.2021 г.
преписка по описа на РУ Своге, по компетентност, която с протокол за избор от
същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от 21.04.2021
г. наблюдаващият прокурор е изискал от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.
Своге становище, което е постъпило на 19.05.2021 г., след напомнително писмо
от наблюдаващия прокурор от 17.05.2021 г. С постановление от 20.05.2021 г. е
отказано образуване на досъдебно производство на основание чл. 213, ал.1 и чл.
24, ал.1, т.1 НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя, като е указан и реда и начин на обжалване.  На 07.07.2021 г.  в
РП Своге е постъпило писмо от ОП София, с която изискват преписката, по
повод постъпила жалба, където е изпратена на 07.07.2021 г. С постановление от
22.07.2021 г. по пр. пр. № 2052/2021 г. прокурор от ОП София е отменил
постановлението на РП Своге и е върнал преписката на прокуратурата за
извършване на допълнителна проверка, с дадени указания. Преписката е
постъпила в прокуратурата на 27.07.2021 г. С разпореждане от 02.08.2021 г.
преписката е изпратена на РУ Своге, за извършване на проверка, с дадени
конкретни указания, с оглед изпълнение указанията дадени от ОП София и срок
за извършване на проверката 30 дни. Преписката е върната в прокуратурата на
03.09.2021 г., с изпълнени указания и на същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 29.09.2021 г. отново е отказано
образуване на досъдебно производство, на основание чл. 213, ал. 1 и чл. 24, ал.
1, т. 1 НПК.

Пр. пр. № 443/2021г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Калин Димитров. Преписката е образувана на 03.08.2021 г. по постъпила
преписка на РУ Своге, която с протокол за избор от същата дата е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.08.2021 г. е отказано
образуване на досъдебно производство на основание чл. 213, ал. 1 НПК.
Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като
е указан и реда и начин на обжалване.  На 30.09.2021 г. в РП Своге е постъпила
жалба срещу постановлението, която заедно с преписката е изпратена с писмо
от 04.10.2021 г. С постановление от 12.10.2021 г. по пр. пр. № 3336/2021 г.
прокурор от ОП София е отменил постановлението за отказ от образуване, като
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е указано извършване на допълнителна проверка по преписката.  Преписката е
върната в прокуратурата на 18.10.2021 г. С писмо от 10.12.2021 г. преписката е
изпратена на РУ Своге, за изпълнение указанията на ОП София, като не е
указан срок. С писмо от 28.01.2022 г. наблюдаващият прокурор е удължил
срока на проверката с 30 дни, считано от 13.01.2022 г. На 18.02.2022 г. е
изпратено напомнително писмо от административния ръководител за
приключване на проверката. Преписката е постъпила в прокуратурата на
21.02.2022 г. и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 08.04.2022 г. е образувано досъдебно производство за
престъпление по чл. 206, ал. 1 НК, като разследването е възложено на
разследващ полицай от РУ Своге.

Пр. пр. № 465/2021г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Калин Димитров. Преписката е образувана на 17.08.2021 г. по постъпила
преписка от РУ Своге и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 17.09.2021 г. е отказано
образуване на наказателно производство на основание чл. 213, ал.1, вр. чл. 24,
ал.1, т. 1 НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателката, като е указан и реда и начин на обжалване.  На 12.10.2021 г.
е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с преписката е
изпратена по компетентност на ОП София, с писмо от 12.10.2021 г. С
постановление от 16.11.2021 г. по пр. пр. № 3210/2021 г. е отменено
постановлението на РП Своге, като е разпоредено извършване на допълнителна
проверка. Преписката е постъпила в РП Своге на 22.11.2021 г. С писмо от
09.12.2021 г е изпратено на РУ Своге, за изпълнение на указанията на ОП
София, като в писмото единствено е посочено да се изпълнят указанията на ОП
София. Преписката е върната в прокуратурата на 12.01.2022 г., с приключила
проверка. С постановление от 19.01.2022 г. е образувано досъдебно
производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Делото е постъпило в
прокуратурата на 17.03.2022 г. с мнение за спиране и с постановление от
13.04.2022 г. е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК.

Пр. пр. № 515/2020г. по описа на РП Своге. Преписката е образувана на
10.09.2020 г. по постъпила жалба в РП Своге, която с протокол за избор от
същата дата е разпределена на прокурор Борислава Барболова. С разпореждане
от 03.10.2020 г. е възложено на Кмета на Община Своге и на РУ Своге,
извършване на проверка, с дадени указания и срок от 30 дни. На 13.11.2020 г. е
изпратено напомнително писмо, че срока е изтекъл и следва да се предприемат
мерки за приключване на преписката. По преписката е възложена и
допълнителна проверка на РУ Своге, с писмо от 16.12.2020 г., със срок 10 дни.



14

Преписката е върната в РП Своге, с приключила проверка на 21.12.2020 г. С
постановление от 22.01.2021 г. е отказано образуване на досъдебно
производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан и реда и начин
на обжалване. На 30.03.2021 г. в РП Своге е постъпило писмо от ОП София, с
което изискват преписката по повод постъпила жалба, където е изпратена с
писмо от 01.04.2021 г. С постановление от 29.04.2021 г. по пр. пр. № 572/2021 г.
прокурор от ОП София е отменил постановлението на РП Своге и е разпоредил
извършване на допълнителна проверка, с дадени указания. Преписката е
върната в прокуратурата на 10.05.2021 г. и с протокол за повторен избор от
същата дата е разпределена на прокурор Николай Георгиев, поради
командироване на наблюдаващия прокурор, в друга прокуратура. С
постановление от 21.05.2021 г. на прокурор Георгиев е възложено на РУ Своге
извършване на проверка, с дадени указания и срок от 60 дни. Преписката е
върната в прокуратурата на 14.07.2021 г. и е разпределена на наблюдаващия
прокурор Георгиев, считано от 02.08.2021 г., поради отпуск. С постановление
от 01.09.2021 г. на прокурор Георгиев е отказано образуване на досъдебно
производство, на основание чл. 213, ал.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. На
21.10.2021 г. в РП Своге е постъпило писмо от ОП София, с което изискват
преписката, във връзка с постъпила жалба, където е изпратена с писмо от
25.10.2021 г. С постановление от 10.01.2022 г. прокурор от ОП София е
потвърдил постановлението на РП Своге. С постановление  от 11.04.2022 г. по
пр. пр. № 406/2022 г. прокурор от АП София е потвърдил постановлението на
ОП София, с което е потвърдено постановлението на РП Своге за отказ от
образуване на досъдебно производство.

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.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
прокурорите са разпореждали препис 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 и разпореждане за извършване на допълнителна проверка,
наблюдаващите прокурори изпращат незабавно преписките на полицейските
органи, като дават конкретни указания за обстоятелствата, които следва да
бъдат установени, както и способите за установяването им. През
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проверявания период малък брой постановления за отказ от образуване на
досъдебно производство са били обжалвани /от общо 914 постановления са
обжалвани 12, т. е. 1,3%./, но значителен брой от тях са били отменени от
горестоящите прокуратури /от общо обжалваните 12 постановления са
отменени 8, т. е. 67 %/. Статистическите данни и проверката на
конкретни преписки налага извод, че е необходимо при първоначалното
възлагане на проверките наблюдаващите прокурори да дават изчерпателни
указания и да следят стриктно за тяхната изпълнение, тъй като
отмяната на актовете и връщането за извършване на допълнителна
проверка води до неоснователно забавяне движението по преписката.

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

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

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

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП
През 2021г. в РП Своге са наблюдавани общо 440 досъдебни и бързи

производства, от които образувани през проверявания период - 212, образувани
в предходни години - 228.

Решени от прокурор - 324, от тях новообразувани 156, образувани в
предходни години 168, намиращи се при прокурор за произнасяне в края на
периода - 10.

През 2020г. в РП Своге са наблюдавани общо 330 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 175, образувани
в предходни години – 155.

Решени от прокурор - 246, от тях новообразувани – 109, образувани в
предходни години -137, намиращи се при прокурор за произнасяне в края на
периода – 10.

През 2021г. са наблюдавани 40 бързи производства, от които по 23
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК. По 17 е
постановено разследването да се извърши по общия ред.

През 2020г. са наблюдавани 33 бързи производства, от които по 23
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК. По 10 е
постановено разследването да се извърши по общия ред.
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2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2021г., ДП изпратени на разследващия орган – няма/  и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследване - няма
За 2020 г., ДП изпратени на разследващия орган - няма и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследването - 1.

3. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в РП Своге през 2021г. са общо 62,
от които срещу неизвестен извършител –61 и срещу известен извършител - 1.

Спрените наказателни производства в РП Своге през 2020г. са общо 54,
всички срещу неизвестен извършител.

4. Възобновени наказателни производства
Възобновени наказателни производства през 2021г.  – 12. От тях спрени

срещу неизвестен извършител -11, срещу известен извършител – 1.
Възобновени наказателни производства през 2020г. – 10, всички спрени

срещу неизвестен извършител.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени
срещу неизвестен извършител  и известен извършител през 2021г. и 2020г.,
като резултатите са  отразени и в табличен вид.

ДП№ Пр.№ Дата на спиране Указания за
периодично
уведомяване

Справки от МВР Напом.
писма

ДП № 5002/20г.
РУ Своге

пр.пр. 26/2020 г.
Даниела Бонева

14.05.2021 г. няма не не

ДП № 5008/20г.
РУ Своге

пр.пр. 668/2020 г.
Николай Георгиев

21.06.2021 г. на 4 месеца не не

ДП №185/20 г.
РУ Своге

пр.пр. 713/2020 г.
Николай Георгиев

23.08.2021 г. на 4 месеца не не

ДП № 192/20 г.
РУ Своге

пр.пр. 720/2020 г.
Николай Георгиев

18.06.2020 г. на 4 месеца не не

ДП № 93/21 г.
РУ Своге

пр.пр.208/2021 г.
Николай Георгиев

23.08.2021 г. на 4 месеца не не

ДП № 114/20 г.
РУ Своге

пр.пр. 213/2020 г.
Калин Димитров

04.08.2020 г. няма не не
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ДП № 116/20 г.
РУ Своге

пр.пр. 352/2020 г.
Калин Димитров

26.08.2020 г. няма не не

ДП № 118/20 г.
РУ Своге

пр.пр. 372/2020 г.
Калин Димитров

28.08.2020 г. няма не не

ДП № 148/20 г.
РУ Своге

пр.пр.444/2020 г.
Калин Димитров

03.11.2020 г. няма не не

ДП №  188/19 г.
РУ Своге

пр.пр. 465/2019 г.
Калин Димитров

20.04.2020 г. няма не не

ДП № 189/19 г.
РУ Своге

пр.пр. 466/2019 г.
Калин Димитров

23.07.2020 г. няма не не

ДП № 152/20 г.
РУ Своге

пр.пр. 490/2020 г.
Калин Димитров

28.10.2020 г. няма не не

ДП №5002/19 г.
РУ Своге

пр.пр. 10/2019 г.
Даниела Бонева

18.05.2020 г. няма не не

ДП № 29/20 г.
РУ Своге

пр.пр. 149/2020 г.
Даниела Бонева

09.06.2020 г. няма не не

ДП № 24/20 г.
РУ Своге

пр.пр. 89/2020 г.
Борислава
Барбалова

25.08.2020 г. няма не не

ДП № 4/21 г.
РУ Своге

пр.пр. 13/2021 г.
Даниела Бонева

10.03.2021 г. няма не не

ДП № 51/2021 г. по описа РУ-Своге, пр. пр. № 671/2021 г. по описа на
РП Своге, наблюдаващ прокурор Калин Димитров. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 01.03.2021 г. на РП Своге срещу
ИИ за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 01.07.2021 г. На 23.07.2021 г.
делото е постъпило в РП Своге, с мнение за спиране. С постановление от
24.08.2021  г. производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 и ал. 3,
вр.  чл.  25,  ал.  1,  т.  2  НПК. Няма разпореждане към полицейските органи за
уведомяване за резултатите. Лицето е обявено за ОДИ с телеграма от
15.07.2021 г. Постъпила е молба от 11.04.2022 г. в РП Своге от майката и
законна представителка на трите малолетни деца, в която същата твърди, че
обвиняемият работи по регистрирани трудови договори, за които се съдържа
официална информация в НАП, има визирана месторабота и би могъл да бъде
открит безпроблемно.

Установява се, че по всички проверени спрени дела, водени срещу
неизвестен и известен извършител, наблюдаващите прокурори не са
осъществявали необходимия контрол. В някои от постановленията за спиране
/на прокурор Николай Георгиев/, се съдържат указания към органите на
полицията периодично /на 4 месеца/ да докладват резултатите от
проведените ОИМ, но по нито едно от проверените дела не се съдържат
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писма, с които да се изискват справки за резултатите от издирването, както
и да е предоставяна такава информация. Този пропуск е бил констатиран и
при предходната комплексна проверка от ИВСС през 2015, но не е
отправяна препоръка.

След разговор с административния ръководител, в хода на
настоящата проверка, същият издаде Заповед № 19/17.05.2022 г.,  с която е
разпоредено всички прокурори в РП Своге два пъти годишно, съответно на
30.06. и 30.01. да извършват проверки на наблюдаваните от тях спрени
досъдебни производства по реда на чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК, с оглед преценка
налице ли са предпоставки за възобновяването им, което да се осъществява с
изпращане на запитване до началника на съответното РУ, който в писмен вид
да отговори за резултатите от проведеното издирване на извършителите по
спрените досъдебни производства. Разпоредено е също прокурорите при РП
Своге да извършат проверка на всички спрени дела  по реда на чл. 244, ал. 1, т.
2 НПК, които са им били разпределени, във връзка с встъпването на Б.
Барболова, като прокурор в СГП, с оглед преценка налице ли са предпоставки
за възобновяването им и да възобновяват съответните ДП при констатирани
основания по чл. 245, ал. 2 НПК, с оглед изпълнение на задължението по чл. 22,
ал. 2 НПК за приключването им в разумен срок, като в срок до 30.06.2022 г.
изготвят кратки справки до административния ръководител, за извършената
от тях проверка.

5. Прекратени наказателни производства
През 2021г. са прекратени общо 182 ДП, от тях обжалвани пред съда – 4,

от които са отменени 1. Обжалвани пред горестоящите прокуратури няма.
Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - няма. Прекратени ДП
поради изтекла давност – 109.

През 2020г. са прекратени общо 103 ДП, от тях обжалвани пред съда – 3,
от които 2 са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – 1, което е
потвърдено, служебно отменени от горестоящите прокуратури - няма.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 19.

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

2021г.- 71 бр. /през 2020г. -80/
-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.  2  от НПК –  през 2021 г.-  няма /  през

2020 г. -3/
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-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.  1  .  с чл.  24,  ал.1,  т.  8а от – 2  /  през
2018 г. –1/.

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване – през 2021 г.- 1, който е неуважен. През
2020 г. – 1, които е неуважен.

Бяха изискани и проверени на случаен принцип дела, по които
наказателното производство е било прекратено и постановленията са били
обжалвани:

Сл.  д.  № 130/2020  г.  по описа на ОСлО към ОП София,  пр.  пр.  №
1139/2016 г. по описа на РП Своге. Досъдебното производство е образувано с
постановление  от 03.01.2017 г. на прокурор Даниела Бонева от РП Своге,
срещу ИИ, за престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. С постановление
от 14.11.2017 г. производството по делото е било спряно на основание чл. 244,
ал. 8, вр. ал. 1, т. 3 НПК. С постановление от 08.12.2017 г. производството по
делото е възобновено. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключване
на разследването, с мнение за прекратяване на 14.08.2018 г. и с постановление
от 25.09.2018 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243,
ал. 1, т. 1 НПК. С определение № 154/22.10.2018 г. по НЧД № 311/2018 г. РС
Костинброд е потвърдил постановлението за прекратяване на наказателното
производство. С определение от 14.05.2019 г. по ВЧНД № 705/2018 г. ОС
София е отменил определението на РС Костинброд, както и постановлението на
РП Своге, за прекратяване на наказателното производство и е върнал делото на
прокуратурата за провеждане на допълнително процесуално следствени
действия. Делото е постъпило в прокуратурата на 08.08.2019 г. С постановление
от 13.08.2019 г. наблюдаващият прокурор е изпратил ДП на разследващия за
изпълнение указанията на съда. С постановление от 29.01.2020 г.
наблюдаващия прокурор е уважил самоотвод на разследващите полицаи при РУ
Своге и е възложил разследването на следовател при ОСлО към ОП София. С
постановление от 05.02.2020 г. по пр. пр. № 383/2020 г.  прокурор от ОП София
е уважил самоотвод на наблюдаващия прокурор Даниела Бонева. Делото е
преразпределено на прокурор Калин Димитров, който на 06.03.2020 г. си е
направил самоотвод. С постановление от 17.03.2020 г. прокурор от ОП София е
отказал да уважи самоотвода на прокурор Калин Димитров. Това
постановление е потвърдено, с постановление от 11.05.2020 г. на прокурор от
АП София по пр. пр. № 1353/2020 г. Материалите по ДП са върнати в РП Своге
на 13.05.2020 г. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 08.06.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 03.08.2020 г. с
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мнение за спиране и с постановление от 19.08.2020 г. е спряно на основание чл.
244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 6 НПК. С постановление от 20.11.2020 г. на
прокурор от ОП София постановлението за спиране на РП Своге е отменено,
като са дадени указания. Делото е върнато в прокуратурата на 25.11.2020 г.
Срокът на разследване е удължен с 1 месец, считано от 25.12.2020 г. С
постановление от 08.02.2021 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал.1, т. 1 НПК. С определение №
70/19.04.2021 г. по ЧНД № 92/2021 г. РС Костинброд е отменил
постановлението на РП Своге за прекратяване на наказателното производство и
е върнал делото на прокуратурата. В мотивите на определението е посочено, че
обжалваното постановление страда от недостатъци, изразяващи се в нарушение
на принципа на чл. 14 НПК, за пълно всестранно и обективно изследване на
обстоятелствата. Срещу определението е подаден протест и с определение
№71/27.07.2021 г. по ВЧНД № 252/2021 г. ОС София е потвърдил
определението на РС Костинброд Делото е върнато в прокуратурата на
09.08.2021 г.  и с постановление от 17.09.2021 г. е изпратено на разследващия
орган за изпълнение указанията на съда. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от 27.01.2022 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 23.03.2022 г., с мнение за прекратяване. С постановление от
09.05.2022 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1,
т. 2 НПК.

ДП № 37/2018 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. № 454/2018 г. по описа
на РП Своге. Досъдебното производство е образувано с постановление  от
26.02.2019 г. на прокурор Даниела Бонева за престъпление по чл. 143, ал. 1 НК.
Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
26.12.2019 г.  Делото е постъпило в прокуратурата на 13.01.2020 г., с мнение за
прекратяване. С постановление от 22.01.2020 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 5 НПК. С
определение № 41/20.03.2020 г. по ЧНД № 50/2020 г. РС Своге е отменил
постановлението за прекратяване на наказателното производство и е върнал
делото на прокуратурата. В мотивите е посочено, че в постановлението липсва
изложение на приета по делото фактическа обстановка, както и липсва анализ
на всички събрани в хода на производството доказателства, което категорично е
довело до извод, който не е мотивиран. Делото е върнато в прокуратурата на
03.06.2020 г. С постановление от 19.06.2020 г. материалите по ДП са изпратени
по компетентност на СГП, с оглед данни за евентуално извършено
престъпление по чл. 142, ал.1 НК. Срещу постановлението е изпратен сигнал от
СГП, с който е повдигнат спор за компетентност между СГП и РП Своге. С
постановление от 07.07.2020 г. по пр. пр. № 2246/2020 г.  прокурор от АП
София е възложил на РП Своге да продължи ръководството и надзора върху
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досъдебното производство. Делото е върнато в РП Своге на 13.07.2020 г. С
постановление от 03.08.2020 г. материалите са изпратени по компетентност на
СРП, относно данни за евентуално извършено престъпление по чл. 143, ал. 1
НК и деянието е осъществено в гр. Нови Искър, което населено място е в
община Столична. Срещу постановлението на РП Своге е подаден сигнал от
прокурор при СРП и с постановление от 27.08.2020 г. по пр. пр. № 2246/2020 г.
прокурор от АП София  е уважил сигнала на прокурора при СРП и е върнал
преписката на РП Своге за изпълнение на указанията в постановлението.
Делото е върнато в РП Своге на 31.08.2020 г. С постановление от 01.10.2020 г.
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл.
24, ал.1, т.1 НПК. Постановлението е влязло в сила на 06.11.2020г.

След отмяната на постановленията за прекратяване на наказателното
производство и връщане на делото, наблюдаващите прокурори предприемат
своевременно необходимите действия, за изпълнение указанията на съда.

 Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане. Изпълнена е
препоръката, дадена при предходната комплексна проверка на ИВСС през
2015г.

6.Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:

6.1През 2021г.
6.1.1. Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 330, като всички са уважени.

6.1.2. 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 - общо 149, всички са уважени

6.2. През 2020г.
6.2.1 Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 320, като всички са уважени.

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 – 122, всички са уважени.
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7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството

ДП с продължителност на разследването над 6 месеца за 2021г. – 18,
а за 2020 г. са 17, като част от делата са посочени и през двете години. От
тях, към 17.05.2022 г., са приключили общо 19 досъдебни производства.

В предоставените от РП Своге справки е посочено, че причините за
продължителността на разследване повече от шест месеца, са комплексни:

-по част от производствата, които касаят престъпления, свързани с
държане на наркотични вещества, за изготвяне на експертизите, необходими за
приключване на досъдебното производство, са необходими срокове в рамките
на близо година, в някои случаи и повече, поради голямата натовареност и обем
на такива производства в ОДМВР София.

-по отношение на другите производства, причините са в големия обем на
извършени процесуално-следствени действия, забавяне при изготвянето на част
от експертизите, нежеланието на вещите лица да изготвят експертизи, поради
забавени плащания от страна на МВР.

 -въведената на територията на Р България противоепидемична обстановка,
която е използвана от голяма част от свидетелите като предпоставка, за
неявяване за провеждане на процесуално-следствени действия с тяхно участие,
разпити и т.н.

Предприетите мерки са:
-при по-голямата част от досъдебните производства е въведена

организация, при която, приоритетно се извършвани процесуално-следствени
действия, с оглед приключване на производствата.

-в други случаи са били проведени разговори с органите на МВР, които са
съдействали за срочно изготвяне на експертни заключения.

За проверявания период ДП, по които от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от две години - няма.

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

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК – няма;
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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 2021г., 3 от тях:
МНО „задържане под стража” – общо – 3.
- уважени - 3 бр.
- неуважени – няма.
- подадени протести – няма.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2020 г., общо- 1.
МНО „задържане под стража” – общо – 1.
- уважени -1 бр.
- неуважени – няма.
- подадени протести – няма
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 2021

г. – 3 / за 2020 г. -3 /.
- 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 Своге дела на специален надзор – за 2021

г.- 3, /за 2020 г.- 2/

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 Своге, от която е
видно, че през проверявания период по 20 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.
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За целия проверяван период няма произнасяния на прокурори извън
сроковете по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

Съгласно предоставената от РП Своге справка към 17.05.2022 г.
прокурорите в РП Своге наблюдават общо 79 досъдебни производства и 74
преписки.

От тях по прокурори, както следва:

Даниела Бонева- 34 ДП и 10 преписки;
Калин Димитров - 26 ДП и 42 преписки;
Николай Георгиев – 19 ДП и 22 преписки;

От тях, при прокурор за решаване са общо 20 ДП и 59 преписки, както
следва:

Даниела Бонева- 6  ДП и 5 преписки;
Калин Димитров - 10 ДП и 37 преписки;
Николай Георгиев - 4 ДП и 17 преписки;

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

Пр. пр. № 238/2022 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Николай Георгиев. Образувана е на 20.04.2022 г. по постъпила в РП Своге
преписка по описа на РУ Своге с извършена проверка, за решаване по
компетентност и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 258/2022 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Николай Георгиев. Образувана е на 03.05.2022 г. по постъпила в РП Своге
преписка по описа на РУ Своге с извършена проверка, за решаване по
компетентност и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 579/2021 г. по описа на РП Своге, ДП № 211/2021 г. по описа
на РУ Своге, наблюдаващ прокурор Николай Георгиев. Досъдебното
производство е започнало на 09.10.2021 г. за престъпление по чл. 325б, ал. 1 НК.
Срокът на разследване е удължаван, последно с един месец, считано от 09.04.2022
г. Делото е постъпило в прокуратурата на 10.05.2022 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 165/2022 г. по описа на РП Своге, ДП № 54/2022 г. по описа на
РУ Своге, наблюдаващ прокурор Николай Георгиев. Досъдебното
производство е започнало на 16.03.2022 г. за престъпление по чл. 354а, ал. 3 НК.
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Делото е постъпило в прокуратурата на 12.05.2022 г., с мнение за прекратяване на
основание чл. 24, ал.1, т.1, вр. чл. 9, ал. 2 НК  и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 236/2022 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Калин Георгиев. Образувана е на 20.04.2022 г. по постъпила в РП Своге преписка
по описа на РУ Своге с извършена проверка, за решаване по компетентност и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 255/2022 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Калин Георгиев. Образувана е на 28.04.2022 г. по постъпила в РП Своге преписка
по описа на РУ Своге с извършена проверка, за решаване по компетентност и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 179/2022 г. по описа на РП Своге, ДП № 5007/2022 г. по описа
на РУ Своге, наблюдаващ прокурор Калин Георгиев. Досъдебното
производство е започнало на 22.03.2022 г. за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308,
ал. 2 НК. На 20.04.2022 г. е изготвено постановление за привличане на обвиняем,
което е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК на прокурор Димитров на
12.04.2022 г., което действие е отразено в самото постановление. Делото е
постъпило в прокуратурата на 03.05.2022 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 203/2022 г. по описа на РП Своге, ДП № 60/2022 г. по описа на
РУ Своге, наблюдаващ прокурор Калин Георгиев. Досъдебното производство е
започнало на 02.04.2022 г. за престъпление по чл. 216, ал. 1 НК. Делото е
постъпило в прокуратурата на 13.05.2022 г., с мнение за прекратяване на
основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК, вр. чл. 218 в, ал. 1 НК.

Към момента на проверката прокурор Даниела Бонева е в платен
годишен отпуск.

Всички преписки и досъдебни производства, намиращи се за решаване при
прокурорите, към момента на проверката, са в едномесечен срок за произнасяне.

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

 1.Наказателно-съдебен надзор

През 2021 г. са внесени в съда 24 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 12, по образувани ДП в предходни години - 12.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - 3, от които с
разпореждане- 1 и с определение на съда -2.
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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 12. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 3.
- Оправдателни присъди по общия ред – 1, като няма подаден протест.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл. от

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

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие (по чл. 384) – общо 5 бр.,

всички одобрени

През 2020 г. са внесени в съда 36 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 10, по образувани ДП в предходни години - 26.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове - 3, с
разпореждане – 1, няма протест и върнати с определение на съда- 2.

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 19. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 8, не са протестирани.
- Оправдателни присъди по общия ред – 1, която е протестирана, няма

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

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

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие (по чл. 384)  – общо 6,

всички одобрени.

На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, внесени в
съда с обвинителен акт  и върнати през 2020 г. и 2021 г.:

ПД № 90/2020 г., ДП № 144/2018 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
344/2018 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Даниела Бонева.
Досъдебното производство е започнало на 02.06.2018 г. за престъпление по чл.
195 НК. С постановление от 22.03.2019 г. досъдебното производство е
обединено с ДП № 148/2018 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. № 357/2018 г.,
като наказателното производство е продължило да се води под ДП № 144/2018
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г. по описа на РУ Своге, пр. пр. № 344/2018 г. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 02.12.2019 г. На 05.12.2019 г. в
прокуратурата е докладвано постановление за привличане на обвиняем и
вземане на мярка за неотклонение по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, което е
удостоверено, като в горния десен ъгъл на постановлението е посочено: дата,
име на прокурора, подпис и печат. Делото е постъпило в прокуратурата на
06.01.2020 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. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал.1
и за престъпление по чл. 216, ал. 4, вр. ал. 1 НК, който е внесен в съда с писмо
от 06.02.2020 г., с деловодна обработка. (ПД № 10/2020 г.). С протоколно
определение от 05.10.2020 г. по НОХД № 38/2020 г. съдът е прекратил
съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата, като е приел, че в
обстоятелствената и заключителната част на обвинителния акт има
неяснота относно това, дали държавното обвинение твърди, че процесните
вещи са собственост на физическо лице или на юридическо лице. Делото е
постъпило в прокуратурата на 19.10.2020 г. С постановление от 20.10.2020 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил делото на разследващия орган за
изпълнение на конкретно дадени указания, със срок за извършване на
разследването 13.10.2020 г. Срокът на разследване е удължен с един месец,
считано от 19.11.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 02.12.2020 г. и
на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е нов ОА,
който е внесен в съда с писмо от 08.12.2020 г., деловодно обработено. Към
момента на проверката делото не е насрочено за разглеждане.

ПД № 31/2021 г., ДП №  52/2020 г.  по описа на ОСлО към ОП
София, пр. пр. № 44/2020 г. по описа на РП Своге. Досъдебното
производство е започнало на 26.01.2020 г. за престъпление по чл. 343 б, ал. 1
НК. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
27.09.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 19.10.2020 г. с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на прокурор Барболова. Изготвен е ОА
срещу едно лице за престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК, който е внесен в съда с
писмо, деловодно обработено от 23.11.2020 г. (ПД № 88/2020 г.). С протоколно
определение от 11.03.2021 г. по НОХД № 204/2020 г. РС Своге е оставил без
уважение искане на защитника на подсъдимия за прекратяване на съдебното
производство, поради допуснати съществени отстраними нарушения на
процесуални правила довели до ограничаване на процесуалните права на
обвиняемия. Срещу това определение е подадена частна жалба от защитника
на подсъдимия  и с определение от 30.03.2021 г. по ВЧНД № 179/2021 г. ОС
София е отменил определението на РС Своге в частта, по отношение на отказа
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на съда за прекратяване на съдебното производство, като е прекратил
съдебното производство и е върнал делото на РП Своге за отстраняване на
съществени процесуални нарушения, допуснати при изготвяне на
обвинителния акт. Второинстанционният съд е констатирал, че е налице
драстично противоречие между обстоятелствената и заключителната част
на обвинението, което лишава обвинителния акт от неговата централна
роля да инициира съдебното производство по отношение на лице, валидно
привлечено към наказателна отговорност, както и препятства подсъдимия
да узнае конкретно и ясно обвинение, базирано и в точна кореспонденция с
релевантни факти. Делото е върнато в прокуратурата на 09.04.2021 г.
Попълнена е форма, приложение № 5 за анализ на причините за връщане на
делото. Изготвен е нов ОА от прокурор Барболова, който е внесен в съда с
писмо от 27.04.2021 г. Съдебното производство не е приключило, делото е
насрочено за поредно съдебно заседание на 29.06.2022 г.

ПД № 45/2021 г.  ,  ДП №  61/2020 г.   по описа на РУ Своге,  пр.  пр.  №
75/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Калин Димитров.
Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор
Димитров от 21.04.2020 г. за престъпление по чл. 183, ал. 1 НК. Срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано от 21.06.2020 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 21.07.2020 г. с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА срещу едно лице за
престъпление по чл. 183, ал. 1 НК, който е внесен в съда с писмо, деловодно
обработено от 24.08.2020 г. (ПД № 63/2020 г.). С протоколно определение №
126 от 02.12.2020 г. по НОХД № 159/2020 г. РС Своге е прекратил съдебното
производство и делото е върнато на РП Своге, поради допуснато съществени
процесуални нарушение, касаещи характера на повдигнатото обвинение на
подсъдимия. Делото е постъпило в прокуратурата на 14.12.2020 г. и е
разпределено на наблюдаващия прокурор, след отпуск от 16.12.2020 г. Делото
е изпратено на разследващия орган, с  писмо от 14.01.2021 г. за ново
привличане на обвиняемия, съгласно указанията на съда. Срокът на
разследване е удължен с един месец, считано от 14.01.2021 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 21.01.2021 г. с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е нов ОА, който е внесен в
съда с писмо от 19.02.2021 г. (ПД № 13/2021 г.). С протоколно определение от
18.05.2021 г. по НОХД № 35/2021 г. РС Своге е прекратил съдебното
производство и е върнал делото на прокуратурата. В мотивите е посочено, че
при предходното внасяне на ОА съдът е върнал делото на прокурора и е
указал, че следва да има самостоятелно обвинение  за неизплащане на
дължимата издръжка по отношение на едното малолетно дете и отделно
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обвинение за неплащане на определената издръжка на другото малолетно
дете. При новото привличане са изпълнени указанията на съда, но във
внесения обвинителен акт липсват самостоятелни обвинения, като по този
начин е допуснато и ново процесуално нарушение, а именно несъответствие
между обвинението, по което е привлечен като обвиняем и по това за което е
предаден на съд. Делото е върнато в прокуратурата на 31.05.2021 г. Попълнена
е форма приложение № 5 за анализ на причините за връщане. Изготвен е нов
ОА, който е внесен в съда с писмо от 15.06.2021 г., деловодно обработено.
Съдебното производство не е приключило, делото е насрочено за 08.07.2022 г.

Бяха проверени и следните досъдебни производства, внесени с
обвинителен акт  през 2020 г. и 2021 г.

ПД № 66/2020 г., ДП № 236/2019 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
598/2019 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Борислава
Барболова. Досъдебното производство е образувано с постановление на
наблюдаващия прокурор от 27.10.2019 г. за престъпление по чл. 183, ал.1 НК.
Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
27.06.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на  06.08.2020 г. с мнение за
съд. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за престъпление по чл. 183
ал. 1, пр. 3 НК, който е внесен в съда с писмо от 28.08.2020 г., деловодно
обработено. Съдебното производство не е приключило, поредното съдебно
заседание е насрочено за 14.06.2022 г.

ПД № 32/2020 г., ДП № 13/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
43/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Калин Димитров.
Делото е постъпило в прокуратурата, с приключило разследване  на 26.05.2020
г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е ОА,
деловодно обработен, срещу едно лице за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2
пр. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“
и б. „б“, който е внесен в съда с писмо от 04.06.2020 г., деловодно обработено.
С присъда № 260001/16.09.2020 г. по НОХД № 95/2020 г. подсъдимият е
признат за виновен и му е наложено наказание. Присъдата е влязла в сила на
02.10.2020 г.

ПД № 54/2020 г., БП № 73/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
244/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Даниела Бонева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 06.07.2020 г., с приключило
разследване и мнение за предаване на съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.  Изготвен е ОА срещу едно лице за престъпление по
чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1, който е внесен в съда с писмо, деловодно обработено,
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от  21.07.2020 г. По наблюдателната преписка липсват данни за приключване
на делото.

ПД № 41/2021 г., ДП № 199/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
664/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Николай
Георгиев. Делото е постъпило в прокуратурата на 12.05.2021 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, деловодно обработен, срещу едно лице за престъпление по
чл. 343, ал. 3, пр. последно, б. „а“, пр. 2, вр. ал. 1, б. „б“, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1,
пр. 3 НК, който е внесен в съда с писмо, деловодно обработен на 14.06.2021 г.
Поради отвод на всички съдии в РС Своге, с определение № 22/04.04.2022 г.
делото е изпратено за разглеждане на СРС. Образувано е НОХД  № 3154/2022
г. по описа на СРС. Съдебното производство не е приключило. Делото е
насрочено за разглеждане за 28.06.2022 г.

Бяха проверени още:

- ПД № 13/2020 г., ДП № 89/2019 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
249/2019 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Борислава
Барболова.

- ПД № 17/2020 г., ДП № 110/2019 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
124/2019 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Калин Димитров.

- ПД № 24/2020 г., ДП № 253/2018 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
649/2018 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Даниела Бонева.

- ПД № 19/2021 г., ДП № 223/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
733/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Борислава
Барболова.

- ПД № 3/2021 г., ДП № 54/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
22/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Даниела Бонева.

- № 85/2021 г. ., ДП № 199123/2021 г. по описа на РУ Своге, пр. пр.  №
286/2021 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор Николай Георгиев.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2021г. - общо 48. Разгледани от съда -50, от
тях 3 неодобрени от съда.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство/чл. 381 НПК/, през 2020г. – общо 45, Разгледани от съда 46,
всички одобрени от съда.
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На случаен принцип бяха проверени внесени  в съда през проверявания
период споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

ПД № 80/2021 г., ДП № 27/2021 г. по описа на ОДМВР София, пр. пр.
№ 297/2021 г. по описа на РП Своге, прокурор Николай Георгиев. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 19.10.2021 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 03.11.2021 г. наблюдаващият прокурор е прекратил частично
наказателното производство, в частта относно извършеното от обвиняемия
престъпление по чл. 142а, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 1 НК и е разпоредил
наказателното производство да продължи да се води срещу обвиняемия за
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал.1 НК. Постановлението е
влязло в сила на 01.12.2021 г. Изготвено е споразумение от 03.12.2021 г.,
деловодно обработено, между защитника на обвиняемия и прокуратурата, с
което постигат съгласие, че обвиняемия се признава за виновен за извършено
престъпление по  чл. 131, ал.1, т. 5а, вр. чл. 130, ал.1 НК, за което да му бъде
наложено наказание ЛС за срок от 6 месеца. Споразумението е внесено в РС
Своге с писмо от 03.12.2021 г. С протоколно определение № 22 от 03.12.2021 г.
по НОХД № 236/2021г., съдът е одобрил постигнатото споразумение.

ПД № 49/2021  г.,  ДП № 72/2021  г.  по описа на РУ Своге,  пр.  пр.  №
145/2021 г. по описа на РП Своге, прокурор Даниела Бонева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 22.06.2021 г. с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 07.07.2021 г., между защитника на обвиняемия и
прокуратурата, с което постигат съгласие, че обвиняемия се признава за
виновен за извършено престъпление по  чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 НК, за което да
му бъде наложено наказание „пробация“. Споразумението е внесено в РС
Своге с писмо от 07.07.2021 г. С протоколно определение № 2 от 13.07.2021 г.
по НОХД № 146/2021г.,  съдът е одобрил постигнатото споразумение.

ПД 56/2021 г., БП № 175/2021 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
445/2021 г. по описа на РП Своге, прокурор Калин Димитров. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 10.08.2021 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 13.08.2021 г., между защитника на обвиняемия и
прокуратурата, с което постигат съгласие, че обвиняемия се признава за
виновен за извършено престъпление по  чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК, за което да
му бъде наложено наказание ЛС за срок от 4 месеца и лишаване от право да
управлява МПС за срок от 7 месеца. Споразумението е внесено в РС Своге с
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писмо от 13.08.2021 г., деловодно обработено. С протоколно определение № 6
от 18.08.2021 г. по НОХД № 175/2021г., съдът е одобрил постигнатото
споразумение.

ПД 16/2021 г., БП № 37/2021 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
72/2021 г. по описа на РП Своге, прокурор Борислава Барболова. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 22.02.2021 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 25.02.2021 г., между защитника на обвиняемия и
прокуратурата, с което постигат съгласие, че обвиняемия се признава за
виновен за извършено престъпление по  чл. 343б, ал.3НК, за което да му бъде
наложено наказание ЛС за срок от 3 месеца, чието изпълнение е отложено на
основание чл. 66, ал. 1 за срок от 3 години, както и лишаване от право да
управлява МПС за срок от 5 месеца. Споразумението е внесено в РС Своге с
писмо от 25.02.2021 г., деловодно обработено. С протоколно определение  от
04.03.2021 г. по НОХД № 39/2021г., съдът е одобрил постигнатото
споразумение.

Бяха проверени още:

- ПД № 55/2021 г., ДП № 171/2021 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
439/2021 г. по описа на РП Своге, прокурор Николай Георгиев.

- ПД № 70/2021 г., ДП № 39/2021 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
40/2021 г. по описа на РП Своге, прокурор Даниела Бонева.

- ПД № 60/2021 г., ДП № 49/2021 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
94/2021 г. по описа на РП Своге, прокурор Калин Димитров.

- ПД 2/2021 г., БП № 222/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
732/2020 г. по описа на РП Своге, прокурор Борислава Барболова.

- ПД № 16/2020 г., БП № 17/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
66/2020 г. по описа на РП Своге, прокурор Борислава Барболова.

- ПД № 60/2020 г., ДП № 77/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. №
60/2020 г. по описа на РП Своге, прокурор Калин Димитров.

- ПД № 2/2020 г., БП № 2/2020 г. по описа на РУ Своге, пр. пр. № 2/2020
г. по описа на РП Своге, прокурор Даниела Бонева.

         ВНЕСЕНИ през 2021 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 8. Решени от
съда – 11, от тях 9 уважени и 2 върнати.
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ВНЕСЕНИ през 2020 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 8. Решени от
съда –5, от тях 4 уважени и 1 е върнато от съда.

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през 2020г.  и
2021г. предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК:

ПД № 12/2020 г.  по описа на РП Своге, ДП № 253/2020 г. по описа на
РУ Своге, пр. пр. № 518/2019 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ
прокурор Даниела Бонева. Делото е постъпило в прокуратурата на 15.01.2020
г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор.  Изготвено е  постановление от 12.02.2020 г., деловодно обработено,
по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от наказателна
отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 296, ал.1 НК.
Постановлението е внесено в съда с писмо от 12.02.2020 г., деловодно
обработено. С Решение № 10/09.03.2020 г. по АНД № 41/2020 г. РС Своге е
признал за виновен обвиняемия, освободил го е от наказателна отговорност и
му е наложил административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на
02.06.2020 г.

ПД № 64/2020 г.  по описа на РП Своге, ДП № 47/2020 г. по описа на
РУ Своге, пр. пр. № 42/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ
прокурор Борислава Барболова. Делото е постъпило в прокуратурата на
13.07.2020 г., с мнение за съд и на 03.08.2020 г. е разпределено на
наблюдаващия прокурор, поради отпуск. Изготвено е постановление от
25.08.2020 г., деловодно обработено, по реда на чл. 375 НПК, с което е
предложено освобождаване от наказателна отговорност на едно лице за
извършено престъпление по чл. 191, ал.1 НК. Постановлението е внесено в
съда с писмо от същата дата, деловодно обработено. С Решение № 1/03.02.2021
г. по АНД № 161/2020 г. РС Своге е признал за виновен обвиняемия,
освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба. Решението е влязло в сила на 19.02.2021 г.

ПД № 17/2021 г.  по описа на РП Своге, ДП № 176/2020 г. по описа на
РУ Своге, пр. пр. № 563/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ
прокурор Калин Димитров. Делото е постъпило в прокуратурата на
29.01.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
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наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от 26.02.2021 г.,
деловодно обработено, по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено
освобождаване от наказателна отговорност на едно лице за извършено
престъпление по чл. 354в, ал. 5, вр. ал. 1, пр. 2 НК. Постановлението е внесено
в съда с писмо от 26.02.2021 г., деловодно обработено. С Решение №
260020/27.05.2021 г. по НАХД № 40/2021 г. РС Своге е признал за виновен
обвиняемия, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на 12.06.2021 г.

ПД № 7/2021 г.  по описа на РП Своге, ДП № 178/2020 г. по описа на
РУ Своге, пр. пр. № 570/2020 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ
прокурор Борислава Барболова. Делото е постъпило в прокуратурата на
18.12.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от 18.01.2021г.,
деловодно обработено, по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено
освобождаване от наказателна отговорност на едно лице за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 НК. Постановлението
е внесено в съда с писмо от 18.01.2021 г., деловодно обработено. С Решение №
260024/29.07.2021 г. по НАХД № 15/2021 г. РС Своге е признал за виновен
обвиняемия, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на 14.08.2021 г.

Бяха проверени още:

- ПД № 6/2021 г.  по описа на РП Своге, ДП № 282/2018 г. по описа на
РУ Своге, пр. пр. № 758/2018 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Даниела Бонева.

- ПД № 81/2020 г.  по описа на РП Своге, сл. д. № 167/2019 г. по описа на
ОСлО към ОП София, пр. пр. № 558/2019 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ
прокурор Борислава Барболова.

- ПД № 46/2021 г.  по описа на РП Своге, БП № 123/2021 г. по описа на
РУ Своге, пр. пр. № 304/2021 г. по описа на РП Своге, наблюдаващ прокурор
Калин Димитров.

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
досъдебната и съдебната му фаза.
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В прокуратурата се води обща Книга „за работа по наказателно
съдебния надзор“, в която се отразява движението на обвинителните актове,
споразуменията и предложенията по чл.78а НК. Същата се води редовно и
коректно, съдържа необходимите реквизити за проследяване на срочността и
записванията кореспондират с материалите по проверените 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. От общо внесените 169 акта, 12 са върнати от съда /7%/.
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 – за 2021 г.- 82 /за 2020 г. – 140/;
- средномесечна натовареност на прокурор – за 2021 г.- 1,71 /за 2020 г.  -

3,89/;
- чл.144, ал.2 от ЗСВ – за 2021 г.- 15 /за 2020 г. -32/
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма;

2.Организация по изпълнение на наказанията

През 2021г. са приведени в изпълнение 50 присъди. Неприведени
присъди в срок -няма, отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

През 2020г. са приведени в изпълнение 41 присъди. Неприведени
присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

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 № 28/2020 г. Преписката е образувана на
21.08.2020 г. по постъпило в РП Своге за сведение и изпълнение препис от
влязло в сила споразумение на 19.08.2020 г., постановено на същата дата, по
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НОХД № 153/2020 г. по описа на РС Своге, с което на едно лице е наложено
наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца. С протокол за избор от
21.08.2020 г. преписката е разпределена на прокурор Борислава Барболова.
На 24.08.2020 г. е изготвено предложение от прокурор Барболова до Директора
на ОДМВР София, да наложи принудителна административна мярка „забрана
за напускане на страната“ на осъденото лице. С писмо от 24.08.2020 г. препис
от определението е изпратен на началника на Областно звено при ГДО. С
писмо от 25.08.2020 г.,  РП е уведомила РС Своге, че се е получило
определението и са предприети действия, по компетентност, за привеждане в
изпълнение на наказанието. С писмо, постъпило в РП Своге на 14.09.2020 г.,
прокуратурата е уведомена от началника на Затвора София, че наказанието е
приведено в изпълнение, с начало 28.08.2020 г. С писмо от 14.09.2020 г. РП  е
уведомила РС Своге за началото на наказанието. С писмо, получено в
прокуратурата на 25.09.2020 г., същата е уведомена от началника на ОДМВР
София, че на осъдения му е наложена мярка по чл. 75, т. 3 по ЗБДС/ЗБЛД. С
писмо, постъпило в РП Своге на 08.01.2021 г., прокуратурата е уведомена от
началника на Затвора София, че за периода 28.08.2020 г. - 28.12.2020 г. лицето
е изтърпяло наказанието от 4 месеца и е освободено на 23.12.2020 г. С писмо
от 11.01.2021 г. прокурор Барболова е изискала от началника на Затвора да
бъдат уточнение данните за край на наказанието. С писмо, постъпило в
прокуратурата на 26.01.2021 г., началникът на Затвора е уведомил, че лицето е
освободено на 23.12.202 г., тъй като на основание чл. 177, ал. 2 ЗИНЗС ако
срока на изтърпяване на наказанието изтича в неработен ден, лишеният от
свобода се освобождава в предходния работен ден. С писмо от 28.01.2021 г. РП
Своге е уведомила РС Своге за края на изтърпяване на наказанието. С писмо,
от 28.01.2021 г., прокурор Барболова е уведомила директора на ОДМВР
София, че лицето е изтърпяло наказанието поради, което е отпаднало
основанието за действие на наложената ПАМ по чл. 75, т. 3 по ЗДБС/ЗБЛД. С
писмо, постъпило в прокуратурата на 18.02.2021 г., Директорът на ОДМВР
София уведомил, че наложената ПАМ е отменена.

Присъдна преписка № 34/2021 г. Преписката е образувана на
27.08.2021 г., по постъпило в РП Своге за сведение и изпълнение, препис от
влязло в сила споразумение на 27.08.2021 г., постановено на същата дата, по
НОХД № 180/2021 г. по описа на РС Своге, с което на едно лице е наложено
наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца. С протокол за избор от
27.08.2021 г. преписката е разпределена на прокурор Николай Георгиев. С
писмо от същата дата, препис от определението е изпратен на началника на
Областно звено при ГДО. С писмо от 30.08.2021 г. РП е уведомила РС Своге,
че се е получило определението и са предприети действия, по компетентност,
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за привеждане в изпълнение на наказанието. С писмо, постъпило в РП Своге на
03.09.2021 г., прокуратурата е уведомена от началника на Затвора в София, че
наказанието е приведено в изпълнение, с начало 26.08.2021 г. С писмо от
07.09.2021 г. РП  е уведомила РС Своге за началото на наказанието. С писмо,
постъпило в РП Своге на 04.03.2022 г., прокуратурата е уведомена от
началника на Затвора, че за периода 26.08.2021 г. - 25.02.2022 г. лицето е
изтърпяло наказанието от 6 месеца, като е зачетен предварителен арест и
лицето е освободено на 25.02.2022 г. С писмо от 08.03.2022 г. РП Своге е
уведомила РС Своге за края на изтърпяване на наказанието.

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. От проверката се установи, че
след получаване на актовете на съда в РП Своге, същите своевременно се
изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява първоинстанционния
съд за началото и края на изпълнението им. На получените по пощата
входящи документи по преписките, се прилагат пликовете с пощенското
клеймо.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията кореспондират изцяло с материалите по
присъдните преписки. За 2020г. и 2021г. е удостоверявана ежемесечна
проверка на воденето на Книгата от прокурор, отговарящ за този надзор.

3. Гражданско-съдебен надзор:
граждански дела с участие на прокурор през 2021г. - няма.
- предявени граждански искове от прокурор - няма
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.

           граждански дела с участие на прокурор през 2020г. - няма.
- 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

2021г.- 10, за 2020г. -6
-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите

прокуратури – за 2021 г. - 10, за 2020 г. – 6.

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 2021г.- 20 / за 2020г.
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– 23/
От тях :
-образувани по инициатива на прокурора – общ брой за 2021г. – 20

/за 2020г. – 23/;
-образувани по искане на граждани и организации за проверявания

период няма

 5.2. Решени преписки 2021 г.– 19, за 2020г.– 22

6. Останали нерешени преписки за 2021г.- 1, за 2020г. - 1

На случаен принцип бе извършена проверка на:

Пр. пр. № 611/2020 г. по описа на РП Своге. Преписката е образувана на
21.10.2020 г., по постъпили в РП Своге копия от протоколи от проведени
заседания на Общински съвет Своге, съответно на 31.08.2020 г., 29.09.2020г. и
05.10.2020 г. С протокол за избор от същата дата преписката е разпределена на
прокурор Калин Димитров. На писмото е отбелязано „К.Д.“ и подпис.

Пр. пр. № 73/2021 г. по описа на РП Своге. Преписката е образувана на
16.02.2021 г., по постъпили протоколи от проведени заседания на Общински
съвет Своге. С протокол за избор от 17.02.2021 преписката е разпределена на
прокурор Даниела Бонева. Поставена е отметка „К.Д.-15.03.2021 г.“ и подпис.

Преписките, заведени в РП Своге и отнасящи се до общия надзор за
законност, не 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.

След разговор с административния ръководител, същият издаде
заповед № 23/30.05.2022 г., с която е разпоредил на прокурорите при РП
Своге да приключват преписките, разпределени им по надзора на
законност, с писмена резолюция.

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните

ИЗВОДИ:
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Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура  Своге,
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.

Установи се, че в РП Своге 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.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
прокурорите са разпореждали препис 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 и разпореждане за извършване на допълнителна проверка,
наблюдаващите прокурори изпращат незабавно преписките на полицейските
органи, като дават конкретни указания за обстоятелствата, които следва да
бъдат установени, както и способите за установяването им. През
проверявания период малък брой постановления за отказ от образуване на
досъдебно производство са били обжалвани /от общо 914 постановления са
обжалвани 12, т. е. 1,3%./, но значителен брой от тях са били отменени от
горестоящите прокуратури /от общо обжалваните 12 постановления са
отменени 8, т. е. 67 %/. Статистическите данни и проверката на
конкретни преписки налага извод, че е необходимо при първоначалното
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възлагане на проверките наблюдаващите прокурори да дават изчерпателни
указания и да следят стриктно за тяхната изпълнение, тъй като
отмяната на актовете и връщането за извършване на допълнителна
проверка води до неоснователно забавяне движението по преписката.

Установява се, че по всички проверени спрени дела, водени срещу
неизвестен и известен извършител, наблюдаващите прокурори не са
осъществявали необходимия контрол. В някои от постановленията за спиране
/на прокурор Николай Георгиев/, се съдържат указания към органите на
полицията периодично /на 4 месеца/ да докладват резултатите от
проведените ОИМ, но по нито едно от проверените дела не се съдържат
писма, с които да се изискват справки за резултатите от издирването, както
и да е предоставяна такава информация. Този пропуск е бил констатиран и
при предходната комплексна проверка от ИВСС през 2015, но не е
отправяна препоръка.

След разговор с административния ръководител, в хода на
настоящата проверка, същият издаде Заповед № 19/17.05.2022 г.,  с която е
разпоредено всички прокурори в РП Своге два пъти годишно, съответно на
30.06. и 30.01. да извършват проверки на наблюдаваните от тях спрени
досъдебни производства по реда на чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК, с оглед преценка
налице ли са предпоставки за възобновяването им, което да се осъществява с
изпращане на запитване до началника на съответното РУ, който в писмен вид
да отговори за резултатите от проведеното издирване на извършителите по
спрените досъдебни производства. Разпоредено е също прокурорите при РП
Своге да извършат проверка на всички спрени дела  по реда на чл.244, ал.1, т. 2
НПК, които са им били разпределени, във връзка с встъпването на Б.
Барболова, като прокурор в СГП, с оглед преценка налице ли са предпоставки
за възобновяването им и да възобновяват съответните ДП при констатирани
основания по чл. 245, ал. 2 НПК, с оглед изпълнение на задължението по чл. 22,
ал. 2 НПК за приключването им в разумен срок, като в срок до 30.06.2022 г.
изготвят кратки справки до административния ръководител, за извършената
от тях проверка.

След отмяната на постановленията за прекратяване на наказателното
производство и връщане на делото, наблюдаващите прокурори предприемат
своевременно необходимите действия, за изпълнение указанията на съда.

Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.
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Всички преписки и досъдебни производства, намиращи се за решаване при
прокурорите, към момента на проверката, са в едномесечен срок за произнасяне.

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
досъдебната и съдебната му фаза.

От предоставената статистика е видно, че през проверявания период
броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия брой внесени актове е
сравнително нисък. От общо внесените 169 акта, 12 са върнати от съда /7%/.
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. От проверката се установи, че
след получаване на актовете на съда в РП Своге, същите своевременно се
изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява първоинстанционния
съд за началото и края на изпълнението им. На получените по пощата
входящи документи по преписките, се прилагат пликовете с пощенското
клеймо.

Преписките, заведени в РП Своге и отнасящи се до общия надзор за
законност, не 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.

След разговор с административния ръководител, същият издаде
заповед №23/30.05.2022 г., с която е разпоредил на прокурорите при РП
Своге да приключват преписките, разпределени им по надзора на
законност, с писмена резолюция.
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Настоящата проверка установи добра организация на
административната и прокурорската дейност в РП Своге. Провери се и
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от
предходната проверка и се установи, че същите реално се изпълняват. За
констатираните пропуски, в хода на настоящата проверка,
административният ръководител на РП Своге предприе незабавно
организационни мерки, като издаде конкретни заповеди.

Предвид обстоятелството, че с Решение на Пленума на ВСС по
Протокол № 7 от заседание на ВСС, проведено на 17.02.2022г., считано от
01.06.2022г. са определени нови съдебни райони на районните прокуратури с
териториални отделения, като към РП Костинброд са разкрити ТО в гр.
Сливница и ТО в гр. Своге, констатациите от настоящия акт следва да се
обсъдят от административния ръководител на РП Костинброд и
прокурорите в ТО Своге и да се предприемат ефективни действия за
отстраняване на посочените пропуски.

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на
Районна прокуратура Костинброд, който да запознае прокурорите от ТО Своге
с резултатите от извършената комплексна планова проверка.

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок
от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да
бъдат  направени  възражения пред главния инспектор.

Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет на електронен
носител, за сведение.

Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република
България на електронен носител, за сведение.

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на
Апелативна прокуратура София на електронен носител, за сведение.

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на
Окръжна прокуратура София на електронен носител, за сведение.
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