
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – БОТЕВГРАД

извършена за периода от 23.03.10 г.  до 25.03.10 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2010 г. и Заповед № 41/22.03.2010 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно  Заповед № 41/22.03.2010 г.  на  Главния  инспектор,
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

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

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

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

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

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на РП – Ботевград е предвидено по щат да се осъществява от
осем прокурори, като до месец декември 2009 г. щатният брой прокурори е
бил  седем. През 2009 г. общият брой на работилите прокурорите е  четири.
Отсъствали са трима прокурори, поради командироването им в СГП и СОП,
както и младши прокурор, назначен на 01.06.09г., който до 31.12.09 г. е бил
на обучение в НИП. Има една незаета щатна бройка младши прокурор. 
          Прокурорите се подпомагат от общо 8 съдебни служители. 

РП – Ботевград е настанена през 2010 г. в сградата на Съдебната палата.
Създадени  са  много  добри  условия  за  осъществяване  дейността  на
прокуратурата. 

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

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  18 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, 8 се
водят  по указание  на  ВКП на  хартиен  носител и  12 се  водят  на  хартиен
носител по собствена преценка. 

На електронен носител се водят: електронни досиета на магистратите,
електронен  регистър  за  професионално  обучение  на  магистратите,
електронен регистър на лица с неприключили наказателни производства и
генератор за ЕИСПП номера на РП Ботевград.

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

Повечето от книгите и регистрите се водят много добре,  като се
попълва точно и вярно необходимата информация. 
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Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността,  чрез  програмния  продукт  „Law  Choice”,  в  съответствие  със
Заповед  №  ЛС-6185/12.09.07  г.  на  главния  прокурор  и  Заповед  №  ЛС-
6310/02.10.07  г.  на  заместник-главния  прокурор.  Със  Заповед  РП  №
38/12.10.07  г.,  районният  прокурор  разпорежда,  считано  от  15.10.07  г.,
преписките  и  делата  в  РП  Ботевград  да  се  разпределят  чрез  програмния
продукт.  Определени  са  и  съдебните  служители,  които  да  работят  -  да
поддържат  и  архивират  разпределението  в  програмата.  Конкретизирани  са
групите преписки и делата, прокурорите, както и процента им на участие в
разпределението.  Поради  командироването  на  прокурори  в  други
прокуратури тази заповед е изменена със Заповед № 11/17.02.09 г., в която е
променен процента на участие на прокурорите в разпределението.  С оглед
специализацията е определена натовареността на всеки прокурор в отделните
групи, включително и на административния ръководител, който участва на
100%  в  следните  групи:  „досъдебни  производства  срещу  известен
извършител”,  „досъдебни  производства  срещу  неизвестен  извършител”  и
„бързи производства”. В група „ жалби” участва с 50%, а в група „преписки”
с 80%. Присъдите за изпълнение се разпределят само на административния
ръководител.  

Извършена  беше  проверка  на  спазване  на  принципа  за  случайно
разпределение на някои преписки:

- пр. пр. 1340/07.08.09 г., разпределена на прокурор  Лаков на същата
дата.  От  случайния  избор  са  изключени  прокурор  Клюнкова  и  прокурор
Александров, поради отпуск; 

-  пр.  пр.  1471/03.09.09  г., разпределена  на  прокурор  Клюнкова на
същата дата. От случайния избор е изключен прокурор Александров, поради
отпуск.

Установи  се,  че  са  били  налице  основанията  за  изключване  от
случайното  разпределение  на  прокурорите  по  посочените  преписки,  в
случаите, при които същите са ползвали отпуск.  На проверяващите бяха
представени и заповедите, въз основа на които същите са ползвали платен
отпуск. 

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

Дейността  по  водене  и  отчитане  на  статистическите  данни в
Районна  прокуратура  Ботевград  се  осъществява,  съгласно  Указанията  на
главния  прокурор  на  РБългария.  Със  заповед  на  административния
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ръководител е определено кои прокурори изготвят статистически данни за
всяка периодична справка.  При изготвяне на статистическата отчетност за
шестмесечие и за годината се издава заповед, с която се определят съдебните
служители, които следва да изготвят статистическите данни и съответните
прокурори, които да проверяват съответствието им.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни  и  шестмесечни  отчети,  съвещания,  анализи  и  др.
Административният  ръководител  изготвя  тримесечни,  шестмесечни  и
годишни доклади относно причините за връщане на делата. В тях подробно
се разглеждат причините за връщането на делата от съда на прокуратурата,
причините за забавеното движение на делата в досъдебната фаза и съдебната
фаза,  качеството  на  прокурорската  дейност,  както  и  актуални  въпроси  и
проблеми по прилагането на закона и съдебната практика. В тази връзка се
провеждат и периодични съвместни срещи със съдиите от РС Ботевград и
разследващите полицаи от РУ на МВР Ботевград и РУ на МВР Правец.

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени  доказателства,  които  се  приемат  в  РП  Ботевград  се
отразяват  в  Книгата  за  веществени  доказателства.  В  съда  веществените
доказателства се внасят срещу подпис на служителя, който ги е получил и
печат. Веществените доказателства се съхраняват на отделно за целта място в
архива на прокуратурата.

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

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

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

Беше извършена проверка на заповедната книга, в която се отбелязва №
на заповедта и датата на нейното издаване, съдържанието на заповедта, броят
на  екземплярите,  като  и  на  кого  е  връчена  или  изпратена.  Заповедите  и
разпорежданията следват хронологичен ред. 
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Беше проверено и изпълнението на някои от издадените заповеди: 
- Заповед № 56/05.10.09 г., съгласно която е определена комисия, която

да  извърши  инвентаризация  по  наличието  на  делата,  наблюдавани  от  РП
Ботевград.  Контролът  по  изпълнението  на  заповедта  е  възложен  на  зам.-
районния прокурор Лаков. Към заповедта е приложен доклад от комисията. В
доклада са  констатирани някои пропуски при деловодното обработване  на
делата,  въз  основа  на  които  административният  ръководител  е  поискал
писмени обяснения от съответните съдебни служители.

Установява се точно и своевременно изпълнение на заповедта.

- Заповед №67/10.11.09 г., съгласно която е определена комисия, която:
1.Да  извърши  проверка  относно  достоверността  на  изпратените  данни  за
деветмесечието на 2009 г., със срок до края на работния ден, 2.Разпоредено е
прокурорите  от  РП  Ботевград  да  извършат  проверка  на  неприключилите
досъдебни  производства,  с  цел  приоритетното  им  решаване  до  края  на
годината, със срок 13.11.09 г. и 3. Да се извърши анализ на резултатността на
работата по делата от особен обществен интерес, като при констатиране на
спад да се изяснят причините за това, със срок до 13.11.09 г.  Обобщаването
на  информацията  и  извършването  на  анализа  са  възложени  на  прокурор
Александров. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-
районния прокурор Лаков. 

Към  заповедта,  в  изпълнение  на  т.1  от  нея  е  приложен  доклад  на
комисията от 10.11.09 г.

В  изпълнение  на  точка  2  от  Заповедта  е  приложена  Справка  от  РП
Ботевград, която е изпратена на ОП София с изх. № 1833/09 от 17.11.09 г.
Доклад от прокурор Александров по така възложената задача в заповедта
липсва.

- С  разпореждания на административния ръководител са определени
прокурори за работа с престъпления, осъществени с участието на служители
от ДАНС, МВР, ГД”Охрана” и ГД”Изпълнение на наказанията” при МП; за
работа с преписки и досъдебни производства за престъпления при усвояване
на средства от европейските фондове, както и за работа по преписки и дела за
престъпления срещу права върху интелектуалната собственост и компютърни
престъпления. Работата по тези дела се извършва от определените прокурори,
заедно с възложената им на случаен принцип работа.

Допуска се  издаване на заповеди,  за които няма отбелязване,  че са
връчени на адресатите, както и не е осъществяван достатъчен контрол по
изпълнението им. 
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При  издаването  на  заповеди  и  разпореждания,
административният  ръководител  да  контролира  връчването  и
изпълнението им. 

На  РП  Ботевград  е  извършена  планова  комплексна  ревизия  за
дейността на прокуратурата през 2008 г., на основание чл. 140 от ЗСВ от ОП
София.  Въз  основа  на  направените  констатации  в  ревизионния  акт  е
издадена Заповед № 77/28.12.09 г. на административния ръководител на РП
Ботевград. С тази заповед е разпоредено да се въведат следните книги по
приложен  образец:  Докладна  книга  за  разпределение  на  доклада  по
прокурори,  Книга  за  постановления  с  предложение  за  освобождаване  от
наказателна  отговорност по  чл.  78а от НК и  Книга  за  принудителните
медицински мерки по чл. 429 от НПК.

В хода на проверката се установи, че са издадени такива книги, които
са попълнени със съответната информация.

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

По  време  на  проверявания  период  е  осигурено  участие  в  различни
форми на обучение, както на прокурорите, така и на съдебните служители.
Тенденцията  е  положителна,  с  оглед  повишаване  професионализма  на
съдебните служители и правната подготовка на прокурорите.

Общата констатация за администрирането на РП – Ботевград е , че
са допускани пропуски, част от които са преодолени, но е необходимо да се
положат повече усилия за подобряване на администрирането.

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

Общият брой на преписките,  по които са  работили прокурорите през
2009  г.  е  1635.  По  652 е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство, 304 са изпратени по компетентност на други органи и по 482 са
образувани досъдебни производства. От разглежданите през периода преписки
са останали 109 нерешени към края на 2009 г.

От  общо  обжалвани  82 постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 34, а са потвърдени 48.
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На случаен принцип беше извършена проверка на преписки, по които е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, както следва:
 -  пр.  пр.  730/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Цекова. Преписката  е
образувана  на  15.05.09  г.  по  жалба  от  Т.  Д.  срещу  служители  от  РПУ
Ботевград – П. и Н. На същата дата е разпределена на прокурор Цекова. С
постановление от 16.05.09 г. е възложено извършването на проверка на ОД на
МВР  София  със  срок  30  дни.  Постановлението  е  изпратено  с  писмо  от
21.05.09 г.  Преписката е получена обратно с извършена проверка на 16.06.09
г.  С  постановление  от  26.06.09  г.  е   отказано  образуване  на  досъдебно
производство. Препис от постановлението е изпратен само на Т. Д. 

-  пр.  пр.  392/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Лаков.  Преписката  е
образувана на 12.03.09 г.  по повод жалба до РП от  Д.  М.  срещу М. П.  С
постановление  от  14.03.09  г.  е  разпоредено  на  РУ  на  МВР  Ботевград
извършването на проверка с оглед данни за престъпление по чл. 311, ал.1 от
НК със срок 30 дни. Преписката е изискана с писмо от 23.04.09г. от РПУ на
МВР Ботевград.  Получена е на 24.04.09г. С постановление от 30.04.09 г.  е
отказано образуване на досъдебно производство. Препис от постановлението
е изпратен само до Д. М. На 13.04.09 г. е заведена жалба от Д. .а /установи се,
че е  допусната техническа грешка -  месецът е  май 09 г./.  На 14.05.09 г.  е
изпратена по компетентност в ОП София. С постановление от 19.05.09 г. на
СОП постановлението на РП Ботевград е отменено. Преписката е получена
обратно  на  25.05.09  г.  С  постановление  от  27.05.09  г.  е  разпоредено
извършването на проверка, с оглед данни за престъпление по чл. 323, ал.1 от
НК. Определен е срок от 20 дни. Преписката е върната в РП на 24.06.09 г. и
на  26.06.09г.  е  постановен  нов  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство.

В дневника за предварителните проверки движението на преписката е
отразено до 30.04.09 г.

-  пр.  пр.  836/09 г.,  наблюдаващ прокурор Лаков. Образувана е  на
26.05.09 г. по повод изпратена преписка от Регионална дирекция по горите
София. С  постановление  от  27.05.09  г.  е  разпоредено  извършването  на
проверка с оглед данни за престъпление по чл. 235 от НК. Определен е срок
от 30 дни. Преписката е получена в РП на 16.06.09 г. с мнение за образуване
на досъдебно производство за престъпление по чл. 235, ал.2 от НК /предмета
е на стойност 125 лв./. С постановление от 23.06.09 г. е отказано образуване
на  досъдебно  производство.  Препис  от  постановлението  е  изпратен  на
Държавно лесничейство Ботевград с обратна разписка.

-  пр.  пр.  837/09 г.,  наблюдаващ прокурор Лаков. Образувана е  на
26.05.09 г.  по молба от Директора на ДГС Ботевград.  С постановление от
27.05.09 г. е разпоредено на РУ на МВР Ботевград извършването на  проверка
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със срок 30 дни, с оглед данни за престъпление по чл. 235 от НК. Преписката
е получена в  РП на 19.06.09 г.  С постановление от  23.06.09 г.  е  отказано
образуване на досъдебно производство. Постановлението е изпратено само до
Директора на ДГС с обратна разписка.

- пр.  пр.  838/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Лаков. Образувана  на
26.05.09  г. по повод изпратени материали от Директора на ДГС Ботевград. В
молбата е посочено, че Д. Г. е системен нарушител по ЗГ, като е посочено, че
преди това са му съставени два Акта за установяване на административно
нарушение. С постановление от 27.05.09 г. е разпоредено извършването на
проверка с оглед данни за престъпление по чл. 235 от НК, със срок 30 дни.
Преписката  е  получена  в  РП  на  16.06.09  г.,  като  е  установен  размера  на
вредата – 25 лева. С постановление от 23.06.09 г. е отказано образуване на
досъдебно производство на основание чл. 9, ал.2 от НК – малозначителност
на  деянието  /”поради  сравнително  ниската  стойност”/.  Препис  от
постановлението  е  изпратен  на  Директора  на  ДГС.  По  преписката  не  са
приложени никакви данни за личността на извършителя.

-  пр. пр. 511/09 г., наблюдаващ прокурор Цекова. Образувана е на
03.04.09 г. по повод изпратени от РУ на МВР Ботевград материали, касаещи
установени осем броя проституиращи лица. С постановление от 21.04.09 г. е
разпоредено извършването на проверка на РПУ Ботевград, с оглед данни за
престъпление  по  чл.  159а,  ал.1  и  чл.  159,  ал.1  от  НК,  със  срок  20  дни.
Преписката е получена в РП на 27.05.09 г. С постановление от 29.06.09 г. е
отказано образуване на досъдебно производство. 

Движението в двата дневника е отразено точно.
- пр. пр. 538/09 г., наблюдаващ прокурор Александров. Образувана е

на  09.04.09  г.  по  повод  молба  от  А.  П.  срещу  Л.  К.  С  постановление  от
10.04.09  г.  е  разпоредено  извършването  на  проверка,  с  оглед  данни  за
престъпление по чл. 213а, ал.1 от НК със срок 30 дни. Преписката е получена
в РП на 29.05.09 г. С постановление от 22.06.09 г. е  отказано образуване на
досъдебно производство. Препис от него е изпратен само на молителката.

Движението и в двата дневника е отразено точно.
-  пр. пр. 641/09 г., наблюдаващ прокурор Цекова. Образувана е на

30.04.09 г. по повод жалба до РП от Г. Д. срещу Х. Х. С постановление от
07.05.09 г. е възложено извършването на проверка, със срок 30 дни. С писмо
от 15.06.09 г. преписката е изискана от РУ на МВР Ботевград и на следващата
дата  е  получена.  С  постановление  от  23.06.09  г.  е  постановен  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство.  Препис  от  постановлението  е
изпратен  само  на  жалбоподателя.  На  03.07.09  г.  е  получена  жалба  срещу
постановлението  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.  На

8



същата  дата  преписката,  ведно  с  жалбата  са  изпратени  на  СОП.  С
постановление от 09.07.09 г. на СОП постановлението на РП е потвърдено.

-  пр. пр. 666/09 г., наблюдаващ прокурор Цекова. Образувана е на
07.05.09 г. по повод тъжба от Б. и П. М. против С. И. и П. И. С постановление
от 08.05.09 г. е разпоредена проверка с оглед данни за престъпление по чл.
216  от  НК,  със  срок  30  дни.  На  11.06.09  г.  от  наблюдаващия  прокурор  е
изготвено  искане  за  продължаване  срока  на  извършване  на  проверката.
Същото  е  уважено  от  районния  прокурор  и  на  същата  дата  срокът  е
продължен  с  20  дни.  Преписката  е  получена  на  25.06.09г.  в  РП.  С
постановление от 30.06.09 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство.  На  14.09.09  г.  в  РП  е  получена  жалба  от  Б.  М.  срещу
постановлението на РП за отказ от образуване на досъдебно производство.
Преписката,  ведно  с  жалбата  и  становище  на  наблюдаващия  прокурор  са
изпратени  в  СОП  на  15.09.09  г.  С  постановление  от  01.10.09  г.  на  СОП
постановлението на РП е потвърдено.

- пр. пр. 208/09 г., наблюдаващ прокурор Александров. Образувана е
на 09.02.09 г. по повод молба от адв. В. В. като пълномощник на Х. Д. срещу
три лица. С постановление от 10.02.09 г. е назначена проверка с оглед данни
за  престъпление  по  чл.  144,  ал.3  от  НК,  със  срок  30  дни.  Преписката  е
получена в РП на 25.02.09 г. С постановление от 23.03.09 г. е разпоредено
извършването  на  допълнителна  проверка  със  срок  30  дни.  Преписката  е
получена  в  РП на  30.04.09  г.  С  постановление  от  02.06.09  г.  е   отказано
образуване на досъдебно производство.

- пр. пр. 529/09 г., наблюдаващ прокурор Александров. Образувана е
на  08.04.09  г.  по  повод  жалба  от  К.  К.  срещу  Р.  К.  С  постановление  от
09.04.09  г.  е  разпоредено  извършването  на  проверка  с  оглед  данни  за
престъпление по чл. 144,ал.3, чл. 129, ал.1 и чл. 339, ал.1 от НК, със срок 30
дни. Преписката е получена в РП на 30.04.09 г. С постановление от 01.06.09 г.
е  отказано образуване на досъдебно производство.

- пр. пр. 393/09 г., наблюдаващ прокурор Клюнкова. Образувана е на
13.03.09 г. по повод жалба от В. Д. срещу М. В. С “разпореждане” от 14.03.09
г. е разпоредено извършването на проверка с оглед данни за престъпление по
чл. 323 от НК, със срок 30 дни. Преписката е получена на 02.04.09 г. в РП.  С
постановление от 22.06.09 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. 

- пр. пр. 113/09 г., наблюдаващ прокурор Клюнкова. Образувана е на
26.01.09 г. по молба от Ц. Н. С “разпореждане” от 30.01.09г. е разпоредено
извършването  на  проверка,  със  срок  30  дни.  Преписката  е  получена  на
25.03.09  г.  в  РП.  С  постановление  от  16.06.09г.  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство.
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- пр. пр. 325/09 г., наблюдаващ прокурор Клюнкова. Образувана е на
26.02.09 г. по повод жалба от Ц. Х. срещу Х. Х. С разпореждане от 06.03.09 г.
е разпоредено извършването на проверка с оглед данни за престъпление по
чл. 144, ал.3 от НК, със срок 30 дни. Преписката е получена в РП на 08.04.09
г.  С  постановление  от  22.06.09г. е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство.

-  пр.  пр.  351/09 г.,  наблюдаващ прокурор Лаков. След извършена
проверка, с постановление от 29.05.09 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. С получено на 02.07.09 г. писмо СОП е изискала
преписката,  във  връзка  с  постъпила  жалба  срещу  постановлението.
Преписката е изпратена в СОП на 03.07.09 г. С постановление от 10.07.09 г.
на СОП постановлението на РП Ботевград е потвърдено.

- пр.  пр.  1009/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Лаков. Образувана  на
16.06.09 г. по повод жалба от В. В. На 18.06.09 г. е изпратена на СОП по
компетентност. С постановление от 23.06.09 г. СОП е отказала да я приеме и
я е върнала на РП с оглед данни за престъпление по чл. 201 и чл. 202 от НК.
Преписката  е  взета  на  специален  надзор.  На  02.07.09  г.  е  получена  в  РП
Ботевград.  С  разпореждане  от  13.07.09  г.  е  разпоредено  извършване  на
предварителна  проверка,  със  срок  30  дни.  На  05.08.09  г.  е  получено
предложение за продължаване срока на проверката и след изготвено искане
от  наблюдаващия  прокурор,  срокът  е  продължен  от  административния
ръководител с  още 30 дни.  На 04.09.09 г.  преписката  е  получена в  РП. С
постановление  от  17.09.09  г.  е  отказано  образуване  на  досъдебно
производство.

-  пр. пр. 729/09 г., наблюдаващ прокурор Цекова. Образувана е на
15.05.09 г.  С постановление от  16.05.09 г.  е  разпоредено извършването на
предварителна  проверка,  със  срок  30  дни.  На  15.06.09  г.  наблюдаващият
прокурор  е  изготвил  искане  до  административния  ръководител  за
продължаване срока на проверката, което е уважено и срокът е продължен с
20  дни.  На  07.07.09  г.  преписката  е  получена  в  РП и  с  постановление  от
04.08.09 г. е  отказано образуване на досъдебно производство.

- пр. пр. 27/09 г., наблюдаващ прокурор Клюнкова. Образувана е на
08.01.09 г. по повод жалба от Г. В. срещу Ц. А. С разпореждане от 09.01.09 г.
е разпоредено извършването на проверка с оглед данни за престъпление по
чл.  323  от  НК,  определен  е  срок  от  30  дни.  На  19.02.09 г.  преписката  е
получена в РП. С постановление от  21.05.09 г.  е отказано образуването на
досъдебно  производство.  На  18.06.09  г.  в  РП  е  постъпила  жалба  против
постановлението. Същото е отменено с постановление от 26.06.09 г. на СОП.
Препис от постановлението е получен РП на 02.07.09 г.,  а на 23.07.09 г. с
придружително писмо от СОП са получени материалите от преписката, ведно
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със заявление от Ц. Ц. С постановление от 27.07.09 г. на РП е разпоредено
извършването на  проверка, със срок 30 дни. Преписката е получена в РП на
24.09.09г. С постановление от 07.10.09 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство.

Като  цяло  образуването,  движението  и  приключването  на
проверените  преписки,  по  които  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебното производство са в законоустановените и разрешени срокове.
Констатират се единични случаи, при които наблюдаващият прокурор се е
произнесъл  с  постановление  след  изтичането  на  едномесечния  срок.
Исканията  за  продължаване  срока  на  проверката  са  изключения.
Продължаването  се  извършва  с  разрешение  на  административния
ръководител.

Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
се изпращат единствено до жалбоподателите, като от м. октомври,  въз
основа на Заповед № 55/05.10.09г. на административния ръководител на РП
Ботевград,  това става по пощата, с обратна разписка, която се прилага
към  преписката.  Бяха  проверени  на  случаен  принцип  преписки  след  този
месец:  пр.пр.  1481/09г.;пр.пр.1918/09г.;пр.пр.1886/09г.;пр.пр.1856/09г.;
пр.пр.2034/09г.;  пр.пр.1781/09г.;пр.пр.  1728/09г.  По  всички  тези  преписки
преписи  от  постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство са изпратени с обратна разписка.

Жалбите срещу постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство се администрират своевременно, като ведно с преписките се
изпращат в  деня  на  постъпване  или  на  следващия  ден  на  компетентния
орган. 

Допуска се смесване на материалите от наблюдателната преписка, с
тези на преписката, по която се извършва проверка в случаите, когато е
осъществяван инстанционен контрол върху постановленията за отказ от
образуване на досъдебно производство. Същото води до невъзможност да
се проследи движението на преписките по наблюдателните материали и
затруднява работата на наблюдаващите прокурори.

Върху постъпващите в прокуратурата материали от граждани или
институции не се поставя печат с входящ номер, съгласно чл. 36, ал.1 от
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в прокуратурата
на  РБългария,  утвърдена  от  Главния  прокурор,  а  с  химикал  се  изписва
номера  на  преписката  и  датата на  нейното  постъпване.  Такъв  печат е
въведен в прокуратурата от м. януари 2010г.

Отразяването във входящия дневник и дневника за предварителните
проверки е пълно, точно и в съответствие с материалите по преписката.
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Констатираха  се  някои  незначителни  пропуски  в  отразяването  на
движението на преписките в дневника за предварителните проверки.

Изложеното налага необходимостта да се отправят следните препоръки:
Препис от постановленията за отказ от образуване на досъдебно

производства  да  се  изпращат  и  на  лицата,  срещу  които  е  била
извършвана  проверката,  в  изпълнение  на  Указание  И-281/08.12.06г. на
главния прокурор на Република България за дейността на прокуратурата
по  възлагането,  извършването  и  приключването  на  предварителни
проверки.

Да се подреждат хронологично материалите по преписката, като
не се допуска смесване на материалите от наблюдателната преписка, с
тези на преписката, по която се извършва проверка. 

Да  не  се  допуска  произнасяне  на  наблюдаващите  прокурори  по
приключили  предварителни  проверки  с  постановление  за  отказ  да  се
образува досъдебно производство извън законоустановения едномесечен
срок.

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

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства

Наблюдаваните досъдебни, бързи и незабавни производства през 2009г.
са  били  общо 1037,  от  които 63  бързи  производства  и  12 незабавни
производства. През 2009 г.  са образувани  801 досъдебни производства  и са
наблюдавани още 161 досъдебни производства, които са били образувани през
предходни години.

 
 През 2009 г. са решени 740 досъдебни производства, както и 53 бързи

производства  и 12 незабавни производства. В края на периода 38 досъдебни
производства са се намирали за произнасяне при прокурор.

При  преглед  на  наблюдателните  материали,  които  се  намират  в
деловодството  се  установи,  че  към  момента  на  проверката  прокурорите
наблюдават, както следва:

- прокурор Александров – 45 досъдебни производства;
- прокурор Клюнкова – 36 досъдебни производства;

          -    прокурор Цветан Петков - 30 досъдебни производства;
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- прокурор Цекова – 34 досъдебни производства;
- прокурор Лаков – 40 досъдебни производства.

На  случаен  принцип  бяха  проверени  наблюдавани  досъдебни
производства по прокурори. Проверка се извърши и по Описната книга на
органите на дознанието /Книгата/:

Прокурор Цекова:
- ДП 603/09г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 1939/09 г./.

Образувано е срещу неизвестен извършител по реда на чл. 212, ал.2 от НПК
за извършено на 25.11.09 г. престъпление по чл. 235, ал.2 от НК. На 11.01.10
г.  наблюдаващият  прокурор  е  изпратил  искане  до  СОП  за  продължаване
срока на разследването с два месеца, което е уважено.

-  ДП 10/10г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 102/10 г./ .
Образувано е с постановление от 28.01.10г . срещу И. И. за престъпление по
чл. 343в, ал.2 от НК. Даден е срок за разследване два месеца.

-  пр.  пр.  184/10  г.  Досъдебното  производство  е  образувано  с
постановление от 16.02.10 г. срещу неизвестен извършител за престъпление
по чл. 194, ал.1 от НК. Даден е срок за разследване два месеца.

Прокурор Лаков:
-  ДП 71/10 г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 102/10 г./.

Образувано с постановление от 03.02.10 г. срещу три лица за престъпление по
чл. 195, ал.1, т.3 от НК. Даден срок за разследване два месеца. На 17.03.10 г. е
изпратено  искане  до  СОП  за  продължаване  срока  на  разследването  с  два
месеца.

-  ДП 11/10 г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 309/10 г./.
Образувано е с постановление от 24.02.10г.  срещу С. С. за престъпление по
чл. 343в, ал.2 от НК. Определен е срок за разследването два месеца.

-  ДП 490/09  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград  /пр.  пр.  1234/09  г./.
Образувано с постановление от 23.09.09 г. срещу И. М. за престъпление по
чл. 201, ал.1 от НК. Даден срок за разследването два месеца. По искане от
наблюдаващия прокурор срокът на разследването е продължаван двукратно
от СОП с два месеца, считано до 23.03.10г.

Прокурор Клюнкова:
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- ДП 649/09г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 2111/09 г./.
Образувано е срещу неизвестен извършител по реда на чл. 212, ал.2 от НПК
за  извършено  на  22.12.09  г.  престъпление  по  чл.  330,  ал.1  от  НК.   На
10.02.10г. е изпратено искане за продължаване срока на разследването с два
месеца, което е уважено.

- ДП 48/10 г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 2045/09 г./.
Образувано е срещу неизвестен извършител с постановление от 19.01.2010 г.
за престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. На 08.03.10 г. е изпратено искане до
СОП за продължаване срока на разследването с два месеца, което е уважено.

- ДП 58/09 г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 1995/09 г./.
Образувано е с постановление от 15.01.10 г. срещу И. К. за престъпление по
чл.  343,  ал.  1  от  НК.  Даден  е  срок  за  разследване  два  месеца.  Делото  е
получено в РП на 15.03.10 г. за произнасяне от наблюдаващия прокурор по
направени искания, бележки и възражения. С постановление от 17.03.10 г. е
взето отношение по тях и делото е изпратено по реда на чл. 242, ал.2 от НПК
на разследващия полицай. Определен е срок до 12.04.10г.

Прокурор Александров:
- ДП 59/10 г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 1547/09 г./.

Образувано е с постановление от 22.01.10 г. срещу М. К. за престъпление по
чл. 316, вр. с чл. 308, ал.1 от НК. Даден е срок за разследване от два месеца.
На  18.03.10  г.  е  изпратено  искане  до  СОП  за  продължаване  срока  на
разследването с четири месеца, което е уважено.

- ДП  196/09  г.  по  описа  на  РПУ  Правец  /пр.  пр.  1933/09  г./.
Образувано е с постановление от 18.01.10 г. срещу три лица за престъпление
по  чл.  195,  ал.1,т.3  от  НК.  На  08.03.10  г.  е  изпратено  до  СОП  искане  за
продължаване срока на разследването с два месеца, което е уважено.

-  ДП 99/10 г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 26/10 г./.
Образувано е с постановление от 18.01.10 г. срещу С. С. за престъпление по
чл. 195, ал.1, т. 3 от НК.  Даден е срок за разследване два месеца. На 18.03.10
г.  делото  е  постъпило  в  РП  на  основание  чл.  196,  ал.1,т.2  от  НПК.  С
постановление  от  същата  дата  досъдебното  производство  е  изпратено  на
водещия разследването за изпълнение на дадени указания като е определен
срок за разследването до 01.04.10 г.
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Движението  на  проверените  наблюдавани  производства  е  в
законоустановените и разрешени срокове. 

2. Проверка на образуването и движението на спрените досъдебни
производства

През 2009 г. са  спрени общо  263  наказателни производства, от които
250 срещу неизвестен извършител и 13 срещу известен извършител.

Възобновени са 62 наказателни производства през 2009 г., от които 34
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  28 спрени  срещу  известен
извършител. 

Бяха  изискани  и  проверени  всички  дела,  спрени  срещу  известен
извършител към 24.03.10 г. Движението на делата се проследи по входящия
дневник и по Описната книга на дознателя: 

Прокурор  Цекова към  момента  няма  дела  спрени  срещу  известен
извършител.

Прокурор  Клюнкова има  едно  дело  спряно  срещу  известен
извършител:

- ДП 502/08 г. на РПУ Ботевград /пр. пр. 1941/08 г./. Образувано е с
постановление от 28.10.08 г. срещу С. С. за престъпление по чл. 209, ал.1 от
НК. Разследването е приключило и делото е получено в РП на 07.01.09 г. със
заключително постановление за спиране на наказателното производство.  С
постановление от 14.04.09 г. същото е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3
от НПК. Указано е на всеки два месеца да се изготвя справка от разследващия
полицай за извършените действия по издирване на свидетеля. На 23.10.09 г. е
изпратено  писмо  до  Началника  на  РПУ  Ботевград,  с  което  е  изискана
информация  какви  ОИМ  са  предприети  за  установяване  на
местонахождението  на  свидетеля,  както  и  да  се  посочи  номера  на
телеграмата,  с  която  е  обявен  за  ОДИ,  по  какви  причини  не  е  изготвян
периодичен доклад на всеки три месеца за резултатите от издирването. На
18.03.2010г. отново е поискана информация от Началника на РПУ Ботевград
за извършените оперативно-издирвателни мероприятия към момента.

Прокурор  Лаков наблюдава  две  дела  спрени  срещу  известен
извършител: 
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-  ДП  ЗМ  180/09  г.  по  описа  на  РУ  на  МВР  Ботевград  /пр.  пр.
2411/09г.  по  описа  на  РП  Ботевград/.  Образувано  е  с  постановление  от
19.03.09г. срещу Д. К. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Досъдебното
производство е приключило със заключително постановление от 19.05.09 г. с
мнение  за  спиране,  тъй  като  е  установено,  че  извършителят  е  напуснал
страната. Делото е получено в РП на 21.05.09 г. С постановление от 29.05.09
г.  наказателното  производство  е  спряно  на  основание  чл.  25,  т.2  от  НПК.
Указано е наблюдаващият прокурор да бъде уведомяван на всеки три месеца
за резултата от издирването. Липсват данни Д. К. да е обявен за издирване. На
04.08.09 г.  е  изпратено напомнително писмо на Началника на РУ на МВР
Ботевград,  с  което  е  поискана  информация  за  установяване  на  лицето.  С
постановление от 05.10.09 г.  наказателното производство е възобновено.  С
постановление на разследващия полицай от 13.10.09 г. е указано служители
от 01 РУ-СДВР да установят дали Д. К. се намира в страната, както и да бъдат
разпитани съседи дали знаят неговото местонахождение. Исканата справка е
получена  и  от  нея  е  видно,  че  лицето  се  намира  извън  България.
Разследването  е  приключено  на  05.12.09  г.  с  мнение  за  спиране  на
наказателното производство. В заключителното постановление е отбелязано,
че  К.  е  обявен  за  ОДИ.  Делото  е  получено  в  РП  на  09.12.09  г.  С
постановление от  15.12.09 г.  наказателното производство отново е  спряно.
Към момента на проверката не са получени писма, с които РП да е уведомена
за резултатите от провежданите мероприятия.

- ДП 56/09г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 385/09 г./.
Образувано е с постановление от 13.04.09 г. срещу В. Р., Л. Г., М. Р. и Л. К. за
престъпление по чл. 194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. С писмо от 15.06.09 г.
наблюдаващият прокурор е изискал делото, тъй като срокът за разследване е
изтекъл  на  13.06.09  г.  Разследването  е  приключило  със  заключително
постановление  от  15.06.09  г.  с  мнение  за  спиране  на  наказателното
производство.  Делото  е  получено в  РП на 09.07.09 г.  С  постановление  от
31.07.09 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 25, т.2 от
НПК, тъй като единият от извършителите – М. Р. не е намерен. Указано е на
три месеца да се изпраща справка за установяването му. С постановление от
13.08.09г.  наказателното  производство  е  възобновено.  Разследването  е
приключено  със  заключително  постановление  от  13.10.09  г.  с  мнение  за
спиране. От момента на възобновяването до приключване на разследването
не  са  извършвани  никакви  действия  по  разследването.  По  делото  има
приложени обяснения от М. Р. с дата 05.08.09 г., в които заявява, че живее на
адреса  си,  но работи в друго населено място и затова отсъства  през деня.
Делото е  получено в  РП на 20.10.09 г.  С  постановление  от  21.10.09 г.  на

16



основание  чл.  242,  ал.2  от  НПК  наблюдаващият  прокурор  е  указал  на
разследващия полицай да повдигне и предяви обвинение на извършителите,
както и да извърши други действия по разследването в срок до 13.11.09 г.
Разследването е приключило със заключително постановление за спиране на
наказателното производство, тъй като единият от извършителите – Л. Г., не е
намерен на адреса си. Приложена е докладна записка, че същият на 01.12.09 г.
е обявен за ОДИ. С постановление от 07.12.09 г. наказателното производство
е спряно на основание чл.  25,  т.2 от НПК. Указано е на три месеца да се
извършва доклад за резултатите от издирването.

Прокурор Александров наблюдава три дела,  спрени срещу известен
извършител:

-  ДП  ЗМ  34/09г.  по  описа  на  РПУ  Правец  /пр.  пр.  478/09  г./.
Образувано е с постановление от 01.04.09 г. срещу А. К. за престъпление по
чл. 343б, ал.1 от НК. По делото има данни, че К. е търсен на известния му
адрес  и  е  установено,  че  от  две-три  години  не  живее  там.  Въз  основа
постановление на разследващия от 22.05.09 г. К. е обявен за ОДИ на същата
дата.  Разследването  е  приключено  на  26.05.09  г.  с  мнение  за  спиране  на
основание  чл.  25,  т.2  от  НПК.  Делото  е  получено  в  РП  на  28.05.09г.  С
постановление от 01.06.09г. наказателното производство е спряно. С писмо от
18.03.10г. е поискана справка от РУ на МВР Правец дали лицето е издирено.

- ДП  ЗМ  366/09  г.  по  описа  на  РУ  на  МВР  Ботевград  /пр.  пр.
943/09г./. Образувано  е  с  постановление  от  07.07.09  г.  срещу  Н.  В.  за
престъпление по чл.  195, ал.1, т.3 от НК. Разследването е приключило със
заключително  постановление  от  09.09.09  г.  с  мнение  за  спиране  на
наказателното  производство,  тъй  като  извършителят  не  е  намерен.
Отбелязано  е,  че  е  обявен  за  ОДИ.  Делото  е  получено  на  15.09.09  г.  С
постановление от 29.09.09 г. наказателното производство е спряно. С писмо
от 18.03.10г. е поискана справка от РУ на МВР Ботевград дали В. е установен.

- ДП  ЗМ  188/09  г.  по  описа  на  РУ  на  МВР  Ботевград  /пр.  пр.
582/09г./. Образувано  е  с  постановление  от  23.04.09  г.  срещу  Ц.  Ц.  за
престъпление  по  чл.  343в,  ал.2  от  НК.  По делото са  приложени призовки
лицето да се яви на 04.06.09 г. Има данни, че Ц. е бил търсен на адреса за
връчването, но не е намерен. Установено е, че е напуснал страната на 17.05.09
г. Разследването е приключило със заключително постановление от 19.06.09
г.  за  спиране  на  наказателното  производство.  Делото  е  получено  в  РП на
23.06.09  г.  С  постановление  от  21.07.09  г.  наказателното  производство  е

17



спряно. Към този момент липсват данни Ц. да е обявен за ОДИ. На 0411.09 г.
е изискана справка от РУ на МВР дали лицето е установено. На 25.11.09 г. в
РП е получена справка от РУ на МВР Ботевград, видно от която няма данни
Ц. да се върнал в страната.

Образуването и движението на проверените досъдебни производства,
спрени срещу известен извършител, са в законоустановените срокове. Като
цяло се прилагат доказателства, че лицата, станали причина за спиране на
наказателното производство са  търсени,  за  да  бъдат призовани.  Не  във
всички  случаи  тези  лица  са  били  обявени  за  ОДИ.  Не  във  всички  случаи,
когато  е  изисквана  справка  от  РУ  на  МВР  за  установяване
местонахождението на лицата, такава е получавана в РП.

Отразяването  на  движението  на  проверените  дела  във  входящия
дневник и описната книга на следователя и органите на дознанието е пълно
и точно.
 

Горните  констатации  налагат  необходимостта  да  се  дадат  следните
препоръки:

В  случаите,  когато  наказателното  производство  се  спира  на
основание  чл.  25,  т.2  и  чл.  244,  ал.1,  т.3  от  НПК  лицата,  станали
причина за това спиране, да бъдат обявявани своевременно за ОДИ.

След  изискване  на  информация  от  съответните  РУ  на  МВР  за
установяване на конкретни лица, наблюдаващите прокурори да следят за
изпълнението на даденото указание.

 
3.  Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените

наказателни производства.

Съгласно  предоставената  справка,  за  2009  г.  са  прекратени  656
наказателни  производства  /67 водени  срещу  известен  извършител  и  589
срещу неизвестен/, от които 10 са обжалвани пред съда и 6 са отменени. Пред
горестоящите прокуратури са обжалвани  три постановление, от които  2  са
отменени.  504 от  общия  брой  на  прекратените  ДП  е  поради  изтичане  на
предвидената в закона погасителна давност.

Съгласно  изготвената  справка  за  2009г.  прокурорите  Лаков  и
Клюнкова  нямат  отменени  постановления  за  прекратяване  на
наказателното производство. 
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На случаен принцип бяха проверените следните прекратени дела:

- ДП 254/07 г.  на РПУ Ботевград /пр.  пр.  929/07 г./,  Образувано е
срещу известен извършител по реда на чл. 212, ал.2 от НПК за извършено на
13.05.07  г.  престъпление  по  чл.  195,  ал.1,  т.3  от  НК.  Разследването  е
приключено  със  заключително  постановление  от  18.06.07  г.  с  мнение  за
прекратяване  на  наказателното  производство.  Делото  е  получено  в  РП  на
21.06.07г.  С  постановление  от  25.06.07г.  на  прокурор  Николова
наказателното производство е прекратено. На 04.06.09 г. делото е изпратено в
СОП  за  служебна  проверка.  След  извършване  на  проверката  от  СОП  с
постановление от 09.06.09 г.  постановлението на РП Ботевград е отменено,
като  е  разпоредено  наказателното  производство  да  продължи  срещу
неизвестен  извършител.  Досъдебното  производство  е  върнато  в  РП  на
11.06.09 г. С постановление от 18.06.09 г. на прокурор Лаков наказателното
производство отново е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, във
вр. с чл. 9, ал.2 от НК. 

-  ДП   120/09  г.  на  РПУ  Правец  /пр.  пр.  876/09  г./.  Образувано  с
постановление  на  прокурор  Александров от  31.07.09  г.  срещу  Л.  А.  за
престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. На 01.10.09 г. делото е постъпило в РП с
мнение  за  спиране  на  наказателното  производство.  С  постановление  от
02.10.09  г.  на  основание  чл.  242,  ал.2  от  НПК  делото  е  върнато  на
разследващия за изпълнение на дадени указания, със срок до 20.10.09 г. На
16.10.09  г.  делото  е  постъпило  в  РП  с  мнение  за  предаване  на  съд  на
обвиняемия.  С  постановление  от  13.11.09  г.  наказателното  производство  е
прекратено  на  основание  чл.  243,  ал.1,  т.2  от  НПК.  По  повод  жалба  от
пострадалата   от  02.12.09  г.  против  постановлението  за  прекратяване  на
наказателното  производство,  на  04.12.09  г.  делото  е  изпратено  в  РС
Ботевград. С определение от 08.12.09 г. постановлението на РП е отменено.
На 19.01.10 г. делото е получено в РП. С писмо от 25.01.10 г. досъдебното
производство е изпратено в РУ на МВР Правец за отстраняване на допуснати
съществени  процесуални  нарушения,  определен  е  срок  от  30  дни.  На
16.02.10г.  делото  е  постъпило  в  РП.  С  постановление  от  25.02.10  г.  на
основание чл. 196, ал.1, т.1 и т.2 от НПК делото е изпратено на разследващия
полицай  за  изпълнение  на  дадени  указания.  Не  е  определен  срок. Към
момента на проверката липсват данни делото да е постъпило в РП.

- ДП   378/08 г. по описа на РУ на МВР Ботевград /пр. пр. 1318/08 г./.
Образувано  е  с  постановление  от  29.07.08  г.  на  прокурор  Цекова срещу
неизвестен извършител за престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. Досъдебното
производство е  получено на 15.10.08 г.  в РП с мнение за прекратяване на
основание  чл.  9,  ал.2  от  НК.  С постановление  от  28.10.08г.  наказателното
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производство е прекратено. По повод получена на 07.11.08 г. от РС Ботевград
жалба  срещу  постановлението  за  прекратяване  на  10.11.08  г.  досъдебно
производство е изпратено в съда. С определение от 13.11.08 г. РС Ботевград е
потвърдил  изцяло  постановлението  на  РП.  Това  определение  е  обжалвано
пред СОС, който с определение от 06.03.09 г. е отменил определението на РС
Ботевград и постановлението на РП Ботевград.  На 12.03.09 г.  досъдебното
производство  е  получено  в  РП Ботевград.  С  постановление  от  20.03.09  г.
делото е изпратено на разследващите органи за изпълнение на дадените от
съда указания. Определен е срок до 21.04.09 г. На 21.04.09г. наблюдаващият
прокурор е изпратил искане до СОП за продължаване срока на разследването
с  два  месеца,  считано  от  06.05.09г.  Искането  е  уважено.  На  09.07.09  г.
досъдебното  производство  е  получено  в  РП  с  мнение  за  спиране  на
наказателното  производство.  С постановление  от  20.07.09 г.  наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК, като делото е
изпратено в  РУ на МВР за  продължаване издирването  на  извършителя  на
престъплението. Указано е в четири месечен срок РП да бъде уведомена за
резултата. Липсват данни за такова уведомяване.

Констатира  се  своевременно  администриране  и  изпращане  на
досъдебните  производства  в  случаите  на  постъпили  жалби  срещу
постановления за прекратяване на наказателното производство.

Извърши се  проверка и на някои от  прекратените през  2009 г.  дела,
поради изтичане на предвидената в закона давност:

- ДП 164/94 г. по описа на РПУ Правец /пр. пр. 974/94 г./. Делото е
водено  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  195,  ал.1,  т.3  от  НК.
Наказателното производство е спряно на 30.06.94 г. С постановление
от  09.04.09  г.  на  прокурор  Цекова наказателното  производство  е
прекратено.

- ДП 119/94 г. по описа на РПУ Правец /пр. пр. 951/94 г./. Делото е
водено  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  195,  ал.1,  т.3  от  НК.  С
постановление от 30.06.94 г. наказателното производство е спряно. С
постановление  от  09.04.09г.  на  прокурор  Цекова наказателното
производство е прекратено.

- ДП 9/95 г. по описа на РПУ Правец /пр. пр. 266/95 г./.  Делото е
водено  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  195,  ал.1,  т.3  от  НК.
Наказателното производство е спряно на 16.03.95 г. С  постановление
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от  15.04.09г.  на  прокурор  Лаков наказателното  производство  е
прекратено.

- ДП 229/94 г. по описа на РПУ Правец /пр. пр. 1037/94 г./. Делото е
водено  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  194,  ал.1  от  НК.
Наказателното производство е спряно на 30.06.94 г. С постановление
от 13.04.09 г. на  прокурор Клюнкова наказателното производство е
прекратено.

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

1. Наказателно-съдебен надзор.
През  2009  г.  са  внесени в  съда  172 обвинителни актове.  През  същия

период съдът е постановил 42 присъди по общия ред. Броят на оправдателните
присъди е  4.  Осъдителните присъди по реда н ачл.371 и сл. от НПК е  16 /по
този ред няма оправдателни присъди/. Сключени са 66 споразумения в хода на
съдебното следствие.

Протестирани  са  четирите  оправдателни  присъди  като  по  една
протестът е уважен, по една не е уважен и две не са разгледани. Протестирани
осъдителни присъди няма

За  същия  период  съдът  е  прекратил  и  върнал  на  прокуратурата  за
отстраняване  на  допуснати  съществени  процесуални  нарушения 16  дела
/седем с разпореждане и девет с определение/.

В сравнение  с  2008г.  броят на прекратените  и  върнати от съда на
прокуратурата дела е намалял от 24 на 16.

Бяха изискани всички дела, с внесени в съда обвинителни актове през
м.  март  2009  г.,  като  се  проследи  и  записването  по  Описната  книга  на
прокурора /Книгата/: 

-  ДП 71/08г. по описа на ГДБОП /пр. пр. 1671/08 г./,  наблюдаващ
прокурор  Лаков. Досъдебното  производство  е  водено  срещу  П.  П.  за
престъпление  по  чл.  172б,  ал.1  от  НК и  по  чл.  354а,  ал.5,  т.2  от  НК.  На
24.03.09г.  досъдебното  производство  е  внесено  с  обвинителен  акт  /ПД
43/09г./.  Образувано  е  НОХД  219/09  г.  по  описа  на  РС  Ботевград.  С
разпореждане от 25.03.09 г.  на съда делото е  върнато за доразследване  на
26.03.09 г. След извършеното допълнително разследване, на 07.10.09 г. делото
е получено в  РП Ботевград.  С постановление  от  21.10.09 г.  наказателното
производство е прекратено частично за престъплението по чл. 172б, ал.1 от

21



НК.  След  влизане  на  постановлението  в  сила  на  04.11.09  г.  /тази   дата  е
отбелязана  върху  самото  постановление/  на  10.11.09г.  в  РС  Ботевград  е
внесен  нов  обвинителен  акт.  Образувано  е  НОХД  851/09  г.,  по  което  на
07.12.09  г.  и  на  05.02.10  г.  са  проведени  съдебни  заседания.  Делото  е
отложено за 29.03.10 г. 

-  ДП 559/08 г. по описа на РПУ Ботевград /пр. пр. 2111/08 г.,  ПД
38/09г./,  наблюдаващ  прокурор  Клюнкова. Досъдебното  производство  е
водено срещу К. Т. за престъпление по чл. 354, ал.1, т.3 от НК. На 21.01.09г. е
получено в РП. На 25.02.09г. е изготвен обвинителен акт, който е внесен на
05.03.09 г. в съда. На 11.05.09 г. по НОХД 151/09 г. по описа на РС Ботевград,
на основание чл. 384, вр. с чл. 381 от НПК е сключено споразумение между
наблюдаващия прокурор и защитника на обвиняемия, което на същата дата е
одобрено от съда. Наложеното наказание е “лишаване от свобода” за срок от
10  месеца,  чието  изтърпяване  е  отложено за  срок  от  три  години,  както  и
“глоба” в размер на 1 000 лева.  Подписан екземпляр от споразумението и
декларацията са приложени към прокурорското дело.

-  бързо  производство  13/09  г.  по  описа  на  РПУ  Правец  /пр.  пр.
206/09  г.,  ПД  40/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Цекова. Бързото
производство е образувано на 06.02.09 г. срещу В. Р. за престъпление по чл.
343в, ал.2 от НК. С постановление от 11.02.09 г. е разпоредено разследването
да  продължи  по  общия  ред.  На  23.02.09  г.  досъдебното  производство  е
постъпило в РП с мнение за съд. На 05.03.09 г. е изготвен обвинителен акт,
който на следващия ден е внесен в съда. Образувано е НОХД 155/09 г. по
описа на РС Ботевград, по което на 22.04.09 г. е произнесена присъда, като са
наложени наказания “пробация” и “лишаване от право да се управлява МПС”.

-  ДП  285/08  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград  /пр.пр.  375/08  г./,
наблюдаващ прокурор Цекова.  Досъдебното производство е водено срещу
Б. М. за престъпления по чл.  133,  вр.  с  чл.  128,  ал.2 и чл.  181 от НК. На
15.01.09 г.  делото  е  постъпило в  прокуратурата.  На  03.02.09 г.  е  изготвен
обвинителен  акт  /  ПД 17/09  г./,  който  на  06.02.09  г.  е  внесен  в  съда.  На
23.04.09 г., на основание чл. 288, т.1 от НПК, съдът е прекратил съдебното
производство по НОХД 78/09г. по описа на РС Ботевград и е върнал делото
на РП Ботевград. На същата дата делото е получено в РП. След проведеното
допълнително  разследване  на  14.05.09  г.  делото  е  постъпило  в  РП.  На
09.06.09г. е изготвен нов обвинителен акт, който на следващия ден е внесен в
съда. По прокурорското дело е приложено копие от присъдата от 10.12.09 г.,
както и мотивите към нея. На подсъдимата са наложени наказания “глоба” и
“пробация”.

-  ДП  260/08  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград  /пр.  пр.  1105/08  г./,
наблюдаващ прокурор Александров. Досъдебното производство е водено
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срещу Х. С. и Г. Д. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и т. 7 от НК. На
20.02.09  г.  е  постъпило  в  РП  с  мнение  за  съд.  На  24.03.09г.  е  изготвен
обвинителен акт /ПД № 54/09 г./, който на 13.04.09 г. е внесен в РС Ботевград.
С определение от 12.11.09 г.  на основание чл. 288, т.1 от НПК, съдебното
производство по НОХД 295/09 г. по описа на РС Ботевград е прекратено и
делото  е  върнато  на  прокуратурата.  След  проведеното  допълнително
разследване, на 14.12.09г. делото е постъпило в РП. На 28.01.10г. е изготвен
обвинителен акт /ПД 21/10 г./, който на 05.02.10 г. е внесен в РС Ботевград.
Делото е насрочено за 01.04.10 г. 

-  ДП  583/07  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград  /пр.  пр.  1765/07  г./,
наблюдаващ  прокурор  Клюнкова. Досъдебното  производство  е  водено
срещу  С.  Ч.  за  престъпление  по  чл.  210,  ал.1,  т.5  от  НК.  На  11.11.08г.
досъдебното  производство  е  постъпило  в  прокуратурата.  На  22.12.08г.  е
изготвен обвинителен акт /ПД 124/08 г./,  който на същата дата е внесен в
съда.  С  разпореждане  от  29.12.08  г.  по  НОХД 1080/08  г.  по  описа  на  РС
Ботевград  делото  е  върнато  на  прокуратурата.  След  извършеното
допълнително разследване, на 02.02.09 г. е постъпило в РП. На 05.02.09г. е
изготвен обвинителен акт /ПД 18/09 г./, който на 09.02.09 г. е внесен в съда.
На 14.09.09 г. е произнесена осъдителна присъда - “лишаване от свобода” за
срок от три години, чието изпълнение е отложено за срок от пет години.

С малки изключение, при които се констатира незначително забавяне,
обвинителните  актове  по  приключилите  досъдебни  производства  се
изготвят и внасят в РС Ботевград в законоустановените срокове. Същите
отговарят на изискванията на НПК.

Прокурорските  дела  съдържат  необходимите  копия  и  преписи  от
документи.  В  тях  се  съдържат  и  преписи  от  постановените   съдебни
актове. В прокурорските дела не се съхранява препис от определението или
разпореждането на съда, с което е било върнато на прокуратурата. Тези
преписи се съхраняват в отделна, предназначена за целта папка.

Книгата  се  води  добре  и  в  нея  се  отразяват  изискуемите
обстоятелства. 

Препоръчително е копие от определението или разпореждането на
съда, с което делото е било върнато на прокуратурата да се прилага и
към прокурорското дело. 

През 2009 г. са изготвени и внесени 38 постановления с предложение
по чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по реда на чл.78а от НК. Съдът е решил и уважил
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35.  По  две от тях лицата са били оправдани и делата са били прекратени, а
едно е върнато от съда.

На  случаен  принцип  бяха  проверени  дела  с  внесени  в  съда
постановления  по  чл.375  от  НПК  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от
НК:

- ДП ЗМ 214/09г. на РПУ Ботевград /пр.пр. 643/09г./, наблюдаващ
прокурор  Лаков. ДП  е  получено  на  17.06.09  г.  в  РП.  На  18.06.09г.  е
изготвено  постановление  с  предложение  за  освобождаване  на  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание, което на същата дата
е  внесено  в  съда.  С  решение  от  03.08.09  г.  РС  Ботевград  е  наложил
административно наказание “глоба” в размер на 600 лева.

- ДП ЗМ 375/08 г. на РПУ Ботевград /пр. пр. 1390/09 г./, наблюдаващ
прокурор Цекова. Досъдебното производство е получено в РП на 19.12.08 г.
На  15.01.09  г.  е  изготвено  предложение  за  освобождаване  на  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание, което на същата дата
е внесено в съда. С решение от 09.03.09 г. РС Ботевград е наложил наказание
“глоба” в размер на 1 500 лева.

- ДП ЗМ 543/08 г. на РПУ Ботевград /пр.пр. 2073/08 г./, наблюдаващ
прокурор  Клюнкова. ДП  е  получено  на  19.12.08  г.  в  РП  Ботевград.  На
09.01.09  г.  е  изготвено  предложение  за  освобождаване  на  наказателна
отговорност с  налагане на административно наказание и на същата дата  е
внесено  в  съда.  С  решение  от  26.02.09  г.  РС  Ботевград  е  наложил
административно наказание “глоба”.

-  ДП  189/09  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград   /пр.  пр.  583/09  г./,
наблюдаващ  прокурор  Александров. Досъдебното  производство  е
получено  в  РП  на  16.05.09  г.  На  03.06.09  г.  е  изготвено  предложение  за
освобождаване на наказателна отговорност с налагане на административно
наказание  и  на  04.06.09г.  е  внесено  в  съда.  С  решение  от  17.07.09  г.  РС
Ботевград  е  наложил административно наказание  “глоба”  в  размер на  500
лева.

-  ДП  45/09  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград  /пр.  пр.  181/09  г./,
наблюдаващ  прокурор  Александров. Досъдебното  производство  е
постъпило в  РП на 27.03.09  г.  На 06.04.09  г.  е  изготвено  предложение  за
освобождаване на наказателна отговорност с налагане на административно
наказание  и на  07.04.09 г.  е  внесено  в  съда.  С решение от  08.05.09 г.  РС
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Ботевград  е  наложил административно наказание  “глоба”  в  размер на  600
лева.

-  ДП  25/09  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград  /пр.  пр.  1991/08  г./,
наблюдаващ прокурор Цекова. Досъдебното производство е получено в РП
на  26.03.09 г. На 03.04.09 г. е изготвено предложение за освобождаване на
наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно  наказание  и  на
06.04.09 г. е внесено в съда. С решение от 05.10.09 г. РС Ботевград е наложил
административно наказание “глоба” в размер на 500 лева.

-  ДП  541/08  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград  /пр.  пр.  2144/08  г./,
наблюдаващ прокурор Лаков. Досъдебното производство е постъпило в РП
на 26.02.09 г. На 04.03.09 г. е изготвено предложение за освобождаване на
наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно  наказание  и  на
същата  дата  е  внесено  в  съда.  С  решение  от  01.04.09  г.  РС  Ботевград  е
наложил  административно наказание “глоба” в размер на 600 лева.

-  ДП  35/09  г.  по  описа  на  РПУ  Ботевград  /пр.  пр.  121/09  г./,
наблюдаващ прокурор Клюнкова. Досъдебното производство е постъпило
в РП на 11.02.09 г. На 14.03.09 г. е изготвено предложение за освобождаване
на наказателна отговорност с налагане на административно наказание и на
15.03.09 г. е внесено в съда. С решение от 09.04.09 г. РС Ботевград е наложил
административно наказание “глоба” в размер на 500 лева.

Постановленията с предложения  за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по приключилите
досъдебни производства се изготвят и внасят в съда в законоустановения
срок. Същите отговарят на изискванията на НПК. 

Всички необходими обстоятелства са отразени в Книгата по чл. 78а. 
Наблюдателните преписки са комплектовани с решенията на съда, с

които са наложени  наказания по реда на чл.78а от НК.

За 2009 г. са внесени в съда общо  167 споразумения за решаване на
делото в досъдебно производство. От тях четири не са одобрени от съда и са
върнати на прокурора.

На  случаен  принцип  бяха  проверени  няколко  ДП,  приключили  със
сключено споразумение и внесени в съда през м. април 2009 г., както следва:

- ДП 3/09 г. по описа на РПУ Ботевград /пр. пр. 5/09 г., ПД 36/09 г./,
наблюдаващ прокурор Александров. Досъдебното производство е водено
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срещу М. М. и А. И. за престъпление по чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2 от
НК.  На  05.03.09  г.  делото  е  получено  в  РП.  На  06.04.09  г.  са  сключени
споразумения  между  наблюдаващия  прокурор  и  защитниците  на
обвиняемите, които на 07.04.09 г. са внесени в РС Ботевград. С определения
от  09.04.09  г.  РС  е  одобрил  постигнатите  споразумения.  Наложените
наказания са “пробация”.
 - ДП 538/06 г. по описа на РПУ Ботевград /пр. пр. 1749/06 г.,  ПД
37/09 г./,  наблюдаващ прокурор Клюнкова. Досъдебното производство е
водено срещу И. И. и С. Г. за престъпление по чл. 235, ал.1, във вр. с чл. 20,
ал.2  от  НК.  Получено е  в  РП на 06.03.09 г.  След извършени действия  по
разследването от наблюдаващия прокурор материалите от разследването са
предявени от него на 07.04.09 г. на обвиняемите и пострадалия. На същата
дата  е  сключено  споразумение  между  наблюдаващия  прокурор  и
защитниците на обвиняемите. Споразуменията са внесени в съда на същата
дата, който с определение от 13.04.09г. ги е одобрил. Наложено е наказание
“пробация”.

-  ДП  100/09  г.  по  описа  на  РП  Ботевград  /пр.  пр.  343/09  г.,  ПД
43/09г./,  наблюдаващ  прокурор  Клюнкова. Досъдебното  производство  е
водено срещу П. Г. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На 27.03.09 г. е
постъпило  в  РП.  На  10.04.09  г.  е  сключено  споразумение  между
наблюдаващия прокурор и  назначения  служебен  защитник  на  обвиняемия,
което на същата дата е внесено в съда. Споразумението е одобрено от съда на
21.04.09 г.

- ДП 522/08 г. по описа на  РПУ Ботевград /пр. пр. 2155/08 г., ПД
40/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Цекова.  Досъдебното  производство  е
водено срещу М. П. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. На 24.02.09 г. е
постъпило  в  РП.  На  08.04.09г.  е  сключено  споразумение  между
наблюдаващия прокурор и служебния защитник на обвиняемия. На 09.04.09 г.
е  внесено  в  съда.  Одобрено  е  на  10.04.09г.  Наложеното  наказание  е
“пробация” и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9 месеца.

- ДП 89/09 г.    по описа на РПУ Ботевград /пр. пр. 306/09 г.,  ПД
46/09г./, наблюдаващ прокурор Лаков. Досъдебното производство е водено
срещу  К.  Н.  за  престъпление  по  чл.  343б,  ал.1  от  НК.  На  31.03.09  г.  е
постъпило  в  РП.  На  13.04.09  г.  е  сключено  споразумение  между
наблюдаващия  прокурор  и  служебния  защитник  на  обвиняемия,  което  на
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същата дата е внесено в съда. С определение от 21.04.09 г. споразумението е
одобрено. Наложеното наказание е “пробация”. 

За  месец април 2009  г.  РП Ботевград  е  внесла  в  РС Ботевград  23
споразумения. Движението им се проследи и в Книгата за споразуменията.
Споразуменията  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство  са
изготвени в законоустановения срок и отговарят на изискванията на НПК.
Записванията в Книгата са точни и пълни.

За  2009г.  прокурорите  от  РП  Ботевград  са  участвали  в  613 съдебни
заседания по наказателни дела.

2. Организация по изпълнение на наказанията.

За  тази  дейност  отговаря   административният  ръководител  на
прокуратурата. Съгласно предоставената справка през 2009 г. са приведени в
изпълнение 320 присъди, неприведени присъди в срок няма. Няма отложени
изпълнения на наказанията. 

На случаен принцип бяха проверени присъдните преписки на лица, с
наложено ефективно наказание „лишаване от свобода”. Изпълнението им се
проследи по Книгата за изпълнение на присъдите и азбучника към нея:

- Присъдна преписка № Р 83/09 г. По НОХД 956/08г. на РС Ботевград
със споразумение от 08.04.09 г. на подсъдимия Б. Г. е определено наказание
пет месеца “лишаване от свобода”. Определението на съда е влязло в сила на
същата  дата.  На  09.04.09  г.  определението  е  изпратено  в  РП,  където  е
получено и заведено на същата дата. С писмо от 09.04.09 г. определението е
изпратено от РП за изпълнение на Началника на Затвора София. С писмо от
12.05.09  г.  /липсва  отбелязване  кога  е  постъпило  в  РП/  РП  Ботевград  е
уведомена, че присъдата не е приведена в изпълнение, тъй като осъденият
търпи друга присъда /това писмо не е отразено в Книгата за изпълнение на
наказанията/.  С  писмо  от  29.07.09  г.,  получено  в  РП  на  03.08.09  г.,
прокуратурата  е  уведомена,  че  е  започнало  изтърпяването  на  наказанието,
считано  от  28.07.09  г.   На  03.08.09  г.  РП  е  уведомила  РС.  С  писмо  от
30.12.09г.,  получено в РП на 06.01.10 г.  РП е уведомена, че наказанието е
изтърпяно на 28.12.09г. На същата дата РП е уведомила РС.

- Присъдна преписка № Р 2/09 г. С присъда по НОХД 641/08 г. по
описа на РС Ботевград подсъдимият Р. Ч. е осъден на “лишаване от свобода”
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за срок от три години и два месеца. Присъдата е влязла в сила на 30.12.08 г.
На  05.01.09г.  РС  е  изпратил  присъдата  за  изпълнение  в  РП.  С  писмо  от
07.01.09  г.  РП  изпраща  препис  от  присъдата  за  изпълнение  на  Главна
дирекция “Охрана” и на Началника на Затвора Пазарджик. На 20.01.09 г. в РП
е получено писмо от Затвора Пазарджик, с което е уведомена, че присъдата е
приведена в изпълнение от 12.01.09 г. С писмо от 21.01.09 г. РС е уведомен,
че присъдата  е  приведена в изпълнение.  На 18.11.09 г.  в  РП от Затвора –
Ловеч е получен препис-извлечение от Акт за смърт на осъдения. На същата
дата прокуратурата е уведомила съда. 

- Присъдна преписка Р 147/09 г. С присъда по НОХД 107/09 г. на РС
Ботевград подсъдимият Л. Л. е осъден на “лишаване от свобода” за срок от
пет месеца. Присъдата е влязла в сила на 24.06.09 г. На 26.06.09г. Съдът е
изпратил на РП присъдата за изпълнение. С постановление от същата дата
прокурор  Клюнкова  е  отказала  да  я  изпълни,  поради  фактическото  и
изпълнение  /било  е  извършено  групиране  на  наказанията/.  Копие  от
постановлението е изпратено на осъдения и на РС Ботевград.

Присъдите се получават в кратък срок след влизането им в сила /два
до три дни/ и се  изпращат от РП за изпълнение в деня на получаването им
или най- късно на следващия ден, но се  констатираха  някои забавяния на
прокурора, отговарящ за изпълнение на наказанията.

Присъдните  преписки  са  комплектовани  с  преписи  от  присъдата,
свидетелство за съдимост на осъдения, всички получени и изпратени писма.

 В Книгата за изпълнение на наказанията се попълват изискуемите
обстоятелства в съответните графи, с някои констатирани изключения.
               

3. Гражданско - съдебен надзор.

През 2009 г. гражданско-съдебният надзор в   РП Ботевград се изразява
в участие на прокурори в 3 граждански дела на РС Ботевград. 

Няма предявени граждански  искове от  прокурор,  както и  обжалвани
съдебни решения от прокурора. 

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

     1. Общата констатация за администрирането на РП – Ботевград е,
че са допускани пропуски, част от които са преодолени, но е необходимо да
се положат повече усилия за подобряване на администрирането.

Повечето от книгите и регистрите се водят много добре,  като се
попълва точно и вярно необходимата информация. 

Допуска се  издаване на заповеди,  за които няма отбелязване,  че са
връчени на адресатите, както и не е осъществяван достатъчен контрол по
изпълнението им. 

 
2. Като  цяло  образуването,  движението  и  приключването  на

проверените  преписки,  по  които  е  постановен  отказ от  образуване  на
досъдебното производство са в законоустановените и разрешени срокове.
Констатират се единични случаи, при които наблюдаващият прокурор се е
произнесъл с постановление след изтичането на едномесечния срок. 

Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
се изпращат единствено до жалбоподателите. 

     Допуска се смесване на материалите от наблюдателната преписка, с
тези на преписката, по която се извършва проверка, в случаите, когато е
осъществяван инстанционен контрол върху постановленията за отказ от
образуване на досъдебно производство

Жалбите срещу постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство се администрират своевременно, като ведно с преписките се
изпращат в  деня  на  постъпване  или  на  следващия  ден  на  компетентния
орган. 

3.  Движението  на  проверените  наблюдавани производства  е  в
законоустановените и разрешени срокове. 

Образуването и движението на проверените досъдебни производства,
спрени срещу известен извършител, са в законоустановените срокове. Като
цяло се прилагат доказателства, че лицата, станали причина за спиране на
наказателното производство са  търсени,  за  да  бъдат призовани.  Не  във
всички  случаи  тези  лица  са  били  обявени  за  ОДИ.  Не  във  всички  случаи,
когато  е  изисквана  справка  от  РУ  на  МВР  за  установяване
местонахождението на лицата, такава е получавана в РП.
           Констатира се  своевременно  администриране  и  изпращане на
досъдебните  производства  в  случаите  на  постъпили  жалби  срещу
постановления за прекратяване на наказателното производство
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4. В сравнение с 2008г. броят на прекратените и върнати от съда на
прокуратурата дела е намалял от 24 на 16.

С малки изключение, при които се констатира незначително забавяне,
обвинителните  актове по  приключилите  досъдебни  производства  се
изготвят и внасят в РС Ботевград в законоустановените срокове. Същите
отговарят на изискванията на НПК.

Прокурорските  дела  съдържат  необходимите  копия  и  преписи  от
документи.  В  тях  се  съдържат  и  преписи  от  постановените   съдебни
актове. 

Постановленията с предложения  за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по приключилите
досъдебни производства се изготвят и внасят в съда в законоустановения
срок. Същите отговарят на изискванията на НПК.

Споразуменията за решаване на делото в досъдебно производство са
изготвени в законоустановения срок и отговарят на изискванията на НПК.

5. Независимо  от  констатираните  слабости,  следва  да  се  отчете
обстоятелството,  че  в  сравнение  с  другите  районни  прокуратури  РП  –
Ботевград е най- натоварената прокуратура в съдебния окръг, работила е в
намален  състав  през  2009 г.,  които  безспорно  се  е  отразило  върху
цялостната дейност на прокуратурата.

ПРЕПОРЪКИ:

    1.  При  издаването  на  заповеди  и  разпореждания,
административният  ръководител  да  контролира  връчването  и
изпълнението им.

2.   Препис  от  постановленията  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производства да се изпращат и на лицата, срещу които е била
извършвана  проверката,  в  изпълнение  на  Указание  И-281/08.12.06г. на
главния прокурор на Република България за дейността на прокуратурата
по  възлагането,  извършването  и  приключването  на  предварителни
проверки.

3.  Да  се  подреждат  хронологично  материалите  по  преписката,
като  не  се  допуска  смесване  на  материалите  от  наблюдателната
преписка, с тези на преписката, по която се извършва проверка. 
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    Да не се допуска произнасяне на наблюдаващите прокурори по
приключили  предварителни  проверки  с  постановление  за  отказ  да  се
образува досъдебно производство извън законоустановения едномесечен
срок.

4.  В  случаите,  когато  наказателното  производство  се  спира  на
основание чл. 244 от НПК лицата, станали причина за това спиране, да
бъдат обявявани своевременно за ОДИ. 

След  изискване  на  информация  от  съответните  РУ  на  МВР  за
установяване на конкретни лица, наблюдаващите прокурори да следят за
изпълнението на даденото указание.

 

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

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

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

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

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

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

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Окръжна прокуратура – София.
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ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 41/22.03.2010 г.  на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

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

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

досъдебните производства на РП – Ботевград;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6. Копие от заповеди № № 38/2007 г., 11/2009 г., 24/2009 г. и 67/2009 г.
на административния ръководител на РП Ботевград;

6. Доклад относно причините за връщане на делата в досъдебна и
съдебна фаза за първото полугодие на 2009 г.

7. Доклад за извършена на РП от ОП София ревизия за дейността на
прокуратурата  през  2008  г.  и  заповед  №77/2009  г.  на  административния
ръководител на РП Ботевград.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:
          ИНСПЕКТОР:

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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