
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 – КОСТИНБРОД

извършена за периода от 08.04.10 г.  до 09.04.10 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2010г.  и Заповед № 51/31.03.2010 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно  Заповед № 51/31.03.2010 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.

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 Костинброд, изискване и
предоставяне  от  РП  Костинброд  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 – Костинброд е предвидено по щат да се осъществява
от пет прокурори. След 26.06.2009 г. общият брой на работилите прокурорите
е  четири,  тъй  като  прокурор  Полина  Величкова  ползва  отпуск  по
майчинство. Незаети  щатни бройки няма. 
          Прокурорите се подпомагат от общо 4 съдебни служители. 

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

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  7 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, 7 се
водят по указание на ВКП и 3 се водят по собствена преценка. 

Всички книги и регистри се водят на хартиен носител. На електронен
носител се води регистър за обученията на прокурорите. 

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

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

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  №
9/10.10.07г. на районния прокурор е разпоредено преписките и делата в РП
Костинброд  да  се  разпределят  чрез  програмния  продукт.  Определен  е  и
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съдебен  служител,  който  да  работи,  поддържа,  обновява  и  архивира
разпределението  в  програмата.  Конкретизирани  са   групите  преписки  и
делата, прокурорите, както и процента им на участие в разпределението. Със
Заповеди № 7/15.05.08 г., № 1/02.02.09 г., № 1/ 04.01.10 г. и № 5/11.03.10 г. е
променяна  натовареността  на  отделните  прокурори,  във  връзка  с
разпределянето на групите преписки и дела с програмния продукт.

При  краткотрайно  отсъствие,  изразяващо  се  в  отпуск  по  болест  за
повече от три дни или участие в обучение, семинар, конференция за един или
два дни се издават съответни индивидуални заповеди и те са основание за
изключване от случайния принцип.

В заповедите липсва регламентация при отвод на прокурор или друга
причина,  налагаща  преразпределение,  преписката  отново  да  се
преразпределя с програмния продукт. 

При дежурства на прокурорите има възможност преписка, която е
образувана  към  момента  на  дежурството,  да  бъде  изключена  от
случайното разпределение, като се разпредели на този прокурор, но не е ясно
в кои хипотези при дежурство се  прилага тази възможност – за всички
дела,  за  всички преписки или за  някои  от тях.  В това отношение липсва
каквото  и  да  било  разпореждане  в  издадените  заповеди  за  случайно
разпределение.

При  преместването  на  прокурор  Дерменджийски,  както  и  при
ползването на отпуск по майчинство на прокурор Величкова, преписките и
делата, които те са наблюдавали, не са разпределени на случаен принцип, а с
резолюция на административния ръководител. 

Установената  различна  практика  относно  процентите  на
натовареност  и  изключенията  от  прилагането  на  принципа  за  случайно
разпределение от различните прокуратури е предпоставка за обобщаване и
анализиране на практиките на прокуратурите и изготвяне на мотивиран
сигнал,  предложение  или  становище  за  усъвършенстване  на  програмния
продукт и уеднаквяване на практическото му приложение.

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

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

3



3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени  доказателства,  които  се  приемат  в  РП  Костинброд  се
отразяват  Книга  за  веществени  доказателства.  В  съда  веществените
доказателства  се  внасят  срещу  двустранно  подписан  протокол,  което  се
отразява в Книгата за веществени доказателства. Протоколите се съхраняват в
отделна  папка,  която  е  неразделна  част  от  Книгата  за  веществени
доказателства. Веществените доказателства се съхраняват преимуществено в
РУ на МВР. Връщането им се извършва от съответното РУ на МВР, след
получаване на постановление от 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. 

В тази връзка се налага следната препоръка: 
Административният  ръководител  да  създаде  необходимата

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

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

Съгласно предоставената справка № 1 административният ръководител
на  РП Костинброд  е  издал  през  2009  г.  22  заповеди  по  организацията  на
дейността на прокуратурата, от които 13 по указание на главния прокурор и 9
по собствена преценка. Извърши се проверка на Заповедната книга, където
заповедите  са  подредени  по  последователността  на  тяхното  издаване.  На
самите  заповеди  са  отбелязани  имената  на  лицата,  които  следва  да  бъдат
уведомени,  но липсват  данни за  връчването  им,  както и данни за  тяхното
изпълнение. 

Указано  е  да  се  оформят  административните  преписки,  като  на
гърба  да се  отбелязва  датата на  връчване  срещу подпис,  както  и  да  се
отбелязва изпълнението от лицето, на което е възложена. 

През 2009 г.  са  извършени са  извършени 16 проверки по надзора за
законност и защита на обществения интерес.

На  РП  Костинброд  е  извършена  планова  комплексна  ревизия  за
дейността на прокуратурата през 2008 г., на основание чл. 140 от ЗСВ от ОП

4



София.  Констатациите  за  цялостната  дейност  на  РП  Костинброд  в
ревизионния доклад са положителни.

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

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

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

Общият брой на преписките,  по които са  работили прокурорите през
2009 г. е 770. Видно от предоставената справка през този период прокурорите
са решили общо  717  преписки, както следва:  по  402 е  постановен отказ от
образуване на досъдебно производство,  86 са изпратени по компетентност на
други  органи  и  по  191 са  образувани  досъдебни  производства.  От
разглежданите преписки през периода са останали  53 нерешени към края на
2009 г.

От  общо  обжалвани  32 постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 6, а са потвърдени 26.

На случаен принцип беше извършена проверка на преписки, по които е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, както следва:

- пр. пр. 235/09 г., наблюдаващ прокурор Величкова. Образувано е на
20.03.09 г. по повод жалба от Д. Р. срещу О. И. С постановление от
23.03.09  г.  е  възложено  на  РПУ  Костинброд  извършването  на
предварителна проверка със срок 20 дни. Преписката е получена в РП
на  23.04.09  г.  С  постановление  от  30.04.09  г.  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство. Препис от постановлението е
изпратен  на  Д.  Р.  Приложена  е  обратна  разписка,  видно  от  която
преписът е връчен на 11.05.09 г. Препис от постановлението е изпратен
и на Началника на РПУ Костинброд с оглед преценка за предприемане
на административно- наказателни мерки по реда на ЗМВР. С получено
на  22.06.09  г.  в  РП писмо от  Началника  на  РПУ Костинброд,  РП е
уведомена, че на И. е съставен акт за административно нарушение. На
27.05.09 г. в РП е получена молба от И. И. /съпруг на О. И./, с която е
поискано копие от подадената до РП жалба. По преписката няма данни
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молбата да е резолирана на наблюдаващия прокурор, както и дали има
произнасяне по нея.  Изпращането се проследи по куриерския дневник,
където се установи, че препис от постановлението е изпратен на Р.
на 07.05.09 г. Извърши се проверка на случайното разпределение и се
установи,  че  преписката  е  разпределена  на  случаен  принцип  на
прокурор Величкова;

- пр. пр. 205/09 г., наблюдаващ прокурор Филипова. Образувана е на
10.03.09 г.  по повод изпратена преписка от РУ на МВР Костинброд.
Преписката е образувана в РУ по повод жалба от В. Р., който твърди, че
след нанесен побой са му отнети  пари и вещи. С постановление от
14.03.09  г.  е  назначена  предварителна  проверка  с  оглед  данни  за
престъпление  по  чл.  198,  ал.1  от  НК,  определен  е  срок  от  20  дни.
Преписката е получена в РП на 30.04.09 г. С постановление от 13.05.09
г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.
Указано  е  препис  от  постановлението  да  се  изпрати  на  В.  Р.
Изпращането се проследи по куриерския дневник, където се установи,
че препис от постановлението е изпратен на В. Р. на 02.06.09г. При
проверка  на  случайния  принцип  се  установи,  че  преписката  е
разпределена на прокурор Филипова;

-  пр.пр.  405/09г.,  наблюдаващ прокурор Микова. Образувана е  по
повод  жалба  на  М.  М.  от  11.05.09  г.  На  12.05.09г.  преписката  е
изпратена  за  проверка  на  РУ  на  МВР  Костинброд,  със  срок  за
изпълнение до 25.05.09 г. Получена е в РП на 10.06.09г. На 17.06.09г. е
постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.  При
справка  в  разносната  книга  се  установи,  че  на  24.06.09г.  препис  от
постановлението  е  изпратено  на  жалбоподателя.  Установяват  се
следните  нарушения  по  движението  на  преписката:  забавено
изпращане на постановлението на жалбоподателя, неуведомяване на
лицата,  срещу които е  образувана преписката  и   при проверка  на
случайния принцип - липсват данни в архива, че тази преписка е била
включвана в случайното разпределение на преписките.

- пр.  пр.  302/09  г.,  наблюдаващ прокурор Величкова.  Образувана  е
срещу Г. М. с оглед данни за престъпление по чл. 143, ал.1 от НК, по
отделени материали от пр. пр. 715/08 г. В постановлението е указано
заверен препис от постановлението за предявяване на разследването да
се  отдели  и  да  се  образува  нова  преписка.  Към  постановлението  от
07.04.09  г.  е  приложен  протокол  от  31.03.09  г.  за  предявяване  на
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разследването  по  ДП  181/08  г.  /пр.  пр.  715/08  г./.  В  този  протокол
обвиняемият  С.  е  направил  изявления,  които  съдържат  данни  на
престъпление по чл. 143, ал.1 от НК. На 09.04.09 г. новообразуваната
преписка  е  изпратена  за  проверка  в  РПУ Костинброд.  На  29.05.09г.
преписката е върната в РП. С постановление от 01.06.09 г. е постановен
отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.   Препис  от  него  е
изпратен  на  С.  на  03.06.09  г.   При  проверка  на  случайното
разпределение се установи, че липсват данни в архива тази преписка
да е разпределяна;

 
- пр.  пр.  808/08 г.,  наблюдаващ прокурор Микова.  Образувана е  на

01.09.08 г. по повод жалба от В. Й. и Н. В. срещу Т. И. С разпореждане
от 08.09.08 г. е указано в срок до 20.09.08 г. да се извърши проверка от
РПУ Костинброд с оглед данни за престъпление по чл. 170, ал.2 от НК.
Преписката е получена в РП на 16.09.08 г. С разпореждане от 17.09.08 г.
е разпоредено да се извърши допълнителна проверка в срок до 05.10.08
г.  На  11.11.08  г.  преписката  е  получена  в  РП.  С  разпореждане  от
19.11.08 г. е разпоредена допълнителна проверка в срок до 05.12.08 г.
Преписката е получена в РП на 01.12.08 г. На 05.12.08 г. е разпоредена
допълнителна проверка със срок до 28.12.08 г. Преписката е получена в
РП на 16.03.09 г. и на същата дата е разпределена на прокурор Микова.
С резолюция от 26.03.09 г. преписката е преразпределена на прокурор
Филипова. С  постановление  от  09.04.09г.  на  прокурор  Филипова  е
възложена  допълнителна  проверка.  Определен  е  срок  от  14  дни.
Преписката е получена на 17.04.09 г. и на 23.04.09 г. е разпределена на
прокурор Микова. С постановление от 28.04.09 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. Указано е препис от него да се
връчи на Н. В. При проверка на случайното разпределение се установи,
че  преписката  е  разпределена  на  прокурор  Микова  /по  дежурство/.
Преразпределянето на преписката не е извършвано чрез принципа за
случайното разпределение;

 
- пр.  пр.  830/08 г.,  наблюдаващ прокурор Микова. Образувана е  на

05.09.08  г.  по  повод  изпратени  от  РПУ  Костинброд  материали.  С
постановление  от  09.09.08  г.  е  разпоредено  да  се  извърши
предварителна проверка със срок до 18.09.08 г. Преписката е получена
в РП на 23.10.08 г. С постановление от 27.10.08 г. е разпоредено да се
извърши допълнителна проверка със срок до 10.11.08г.  Преписката е
получена  в  РП  на  21.04.09г.  /изпратена  на  17.04.09г.  от  РПУ/.  С
постановление  от  28.04.09  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на
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досъдебно производство.  Установява се значително забавяне от РПУ
при извършване на допълнителната проверка. Преписката е изпратена
със закъснение повече от 5 месеца. Липсват данни да е осъществен
контрол от наблюдаващия прокурор;

- пр. пр. 318/09 г.,  наблюдаващ прокурор Андрова. Образувана е на
13.04.09 г. по жалба от Л. Г. срещу Р. С.   С постановление от 15.04.09 г.
е разпоредено да се извърши проверка със срок от 14 дни. Преписката е
получена  в  РП  на  27.04.09  г.  С  постановление  от  25.05.09  г.  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство.  Указано е
препис от постановлението да се изпрати на Л. Г.

- пр. пр. 319/09 г., наблюдаващ прокурор Андрова. Разпределена е „по
дежурство”. Образувана е на 13.04.09 г. по жалба на А. И. Изпратена е
за проверка на РУ Костинброд с постановление от 16.04.09 г. със срок
14 дни. Преписката е получена в РП на 22.05.09 г. С постановление от
16.06.09г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.

- пр.  пр.  349/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Чолева. Преписката  е
образувана  на  21.04.09  г.  въз  основа  на  протокол  №05/30.03.09г.  за
извършено  разследване  на  трудова  злополука  от  РУ  „Социално
осигуряване”. Изпратена е за проверка в РУ на МВР Годеч на 07.05.09г.
Върната  е  в  РП  на  16.06.09  г.  С  постановление  от  26.06.09  г.  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Установи
се, че преписката не е била разпределяна на случаен принцип /липсват
данни в архива за 2009 г./. В разносната книга няма отбелязване да е
изпращано  препис  от  постановлението,  а  разпореждането  на
прокурора е да се изпрати препис от постановлението на НОИ;

- пр.  пр.  667/09  г.,  наблюдаващ  прокурор Чолева.  Образувана  е  на
16.07.09 г. по повод изпратена по компетентност от ОП София жалба от
Л.  Д.  срещу  Н.  Д.  С  постановление  от  16.07.09  г.  е  възложено
извършването на проверка на РПУ Годеч със срок 20 дни. На 31.07.09 г.
преписката е получена в РП. С постановление от 01.09.09 г.  е отказано
образуването  на  досъдебно  производство.  По  преписката  има
приложена молба от Л. Д. с дата 30.10.09 г., с която се иска да се изясни
дали има подписан договор с адвокат Н. Д. и дали го е упълномощавал.
Тази молба не е заведена в РП, не е вписана във входящия дневник. На
26.03.10 г. в РП е получено писмо от ОП София, с което е изпратена по
компетентност  молба  от  Д.,  с  която  иска  да  му  се  даде  копие   от
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прокурорския  акт,  с  който  е  приключила  преписката.  С  писмо  от
07.04.10 г.  копие от постановлението от 01.09.09г.  на РП за отказ от
образуване на досъдебно производство е изпратено на Д., както и на ОП
София.

При извършена проверка  на наблюдателните преписки,  по  които се
извършват предварителни проверки се установи, че :

-липсва дневник за предварителните проверки, съгласно раздел ІV от
Указание изх. № 281/08.12.06г. на главния прокурор. Съгласно това указание
„преписките, по които се възлагат предварителни проверки се отбелязват в
самостоятелен дневник,  в  който се вписва № на преписката,  прокурорът,
който е възложил проверката, срокът на извършването и, както и датата
на извеждане на постановлението”;

- в някои случаи се допуска неспазване на указаните от прокурорите
срокове,  определени  за  извършване  на  проверката,  от  страна  на
проверяващите органи и липса на упражняване на контрол от страна на
наблюдаващите прокурори. 

-  копия  от постановленията  за  отказ  от образуване  на  досъдебно
производство се изпращат само на жалбоподателите.

Необходимо  е  всички  прокурори  в  РП  Костинброд  да  спазват
Указание И-281/08.12.06г. на главния прокурор на Република България за
дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,  извършването  и
приключването на предварителни проверки, като е необходимо:

-  да  се  създаде  необходимата  организация  за  въвеждане  в  РП
Костинброд на Дневник за извършване на предварителните проверки,  в
който да се отразяват всички обстоятелства, както и седем дни преди
изтичане  на  определения  срок  за  приключване  на  проверката,
наблюдателните  материали  по  преписката  да  се  докладват  от
деловодителя на прокурора, който я е възложил;

- преписи от постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производства  да  се  изпращат  и  на  лицата  срещу  които  е  била
извършвана проверката;

- да не се допуска бездействие от прокурорите след изтичане на
дадените срокове за извършване на предварителните проверки.

Беше  извършена  проверка  и  на  преписки,  приключили  с  отказ  от
образуване на досъдебно производство, проверени по реда на инстанционния
контрол.
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Установи се,  че при постъпване на жалби в РП Костинброд срещу
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство или при
изискване  на  преписките  от  ОП  на  същото  основание,  наблюдаващите
прокурори администрират преписките своевременно. По същите преписки
се  установи,  че  жалбите  постъпват  значително  по-късно  след
постановяването на отказите, което се обяснява с възприетия в повечето
прокуратури  начин  на  уведомяване  -  с  обикновена  поща,  както  и  с
констатираните случаи за неизпълнение на указанията на прокурорите за
изпращане.

  

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

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства

Наблюдаваните досъдебни и бързи производства през 2009 г.  са били
общо 495,  от които 13  бързи производства. През 2009 г.  са образувани  364
досъдебни производства и са наблюдавани още 118  досъдебни производства,
които са били образувани през предходни години.

 
 През 2009 г. са решени 378 досъдебни производства. Приключени са и

13 наблюдавани бързи производства. В края на периода за произнасяне при
прокурор са се намирали 11 досъдебни производства.

Проверката  на  наблюдаваните  досъдебни производства  се  извърши с
проследяване в Описната книга на досъдебните производства /Книгата/. Към
момента на проверката наблюдаваните досъдебни производства по прокурори
са както следва:

Прокурор Микова наблюдава 49 досъдебни производства. Установени
са нарушения по движението на част от тях:

- пр.  пр.  741/09  г.  /ДП  52/09  г./. Досъдебното  производство  е
възобновено на 08.01.10 г. Даден е двумесечен срок, който е изтекъл на
08.03.10 г. Към момента на проверката делото не е изпратено в РП;;

- пр. пр. 944/09 г. /ДП 79/09 г./ Досъдебното производство е възобновено
на 13.01.10 г. Срокът за разследване е изтекъл на 13.03.10 г. Делото не
е получено в РП;
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- пр. пр. 184/08 г.  /ДП 43/08 г./. С постановление от 22.01.10 г.  ДП е
изпратено  на  разследващия  орган  за  извършване  на  действия  по
разследване съгласно определение на РС от 11.01.10г. Определен е срок
на  приключване  на  разследването  10.03.10  г.  Към  момента  на
проверката  срокът  е  изтекъл.  Не  са  предприемане  действия  по
осъществяване на контрол върху органите на разследване, въпреки че
наблюдаващият прокурор  се  е  произнесъл на 16.03.10г.  по  молба  на
гражданин с писмо до ВКП /към тази дата срокът на разследване вече
е бил изтекъл/.
По останалите наблюдавани досъдебни производства няма нарушения

по образуването и движението.  Исканията за продължаване на срока са
своевременни.

Прокурор Филипова наблюдава 49 досъдебни производства.
Като цяло движението на наблюдаваните досъдебни производства е в

законоустановените  и  разрешени  срокове.  По  някои  от  тях  прави
впечатление, че са спирани и непосредствено след това възобновявани, като в
наблюдателните преписки липсват  данни за  причините,  поради които тези
действия са били извършвани.

При проверката на наблюдателното производство по пр. пр. 817/09 г. се
установи,  че  наказателното  производство  е  спряно  на  09.12.09  г.  и
възобновено  на  29.12.09  г.  Срокът  за  разследване  е  изтекъл,  изготвено  е
напомнително писмо на 12.03.10 г. с искане веднага да се изпрати ДП от РУ
Костинброд.  Извърши се проверка кога  и по какъв начин напомнителното
писмо е изпратено на РУ на МВР. Установи се, че в разносната книга, в която
се  отбелязва  движението  на  кореспонденцията  между  РУ  и  РП  липсва
отбелязване  това  писмо  да  е  предавано  на  РУ.  По  данни  на  съдебния
служител  е  възможно  разследващия  да  е  получил  писмото  лично  при
посещение в прокуратурата, но за това обстоятелство няма отбелязване.

Предвид изложеното е необходимо при получаване на материали по
преписки  и  дела лично,  да  се  отбелязва в  наблюдателното производство,
като се упомене изрично дата и се положи подпис от получаващия.

Прокурор Андрова наблюдава 27 досъдебни производства. 
Установи се, че по  пр. пр. 494/09 г. /ДП 161/09 г. по описа на РПУ

Костинброд/  с постановление  от  03.06.09  г.  е  образувано  досъдебно
производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 129, ал.2
от  НК.  Определен  е  срок  за  разследване  от  2  месеца.  На  10.09.09  г.  е
изпратено напомнително писмо до РПУ Костинброд да се изпрати делото.

11



Такива писма са изпращани на 19.10.09г. и на 27.01.10г. Делото е получено на
05.02.10г. в РП. С постановление от 05.03.10г. наказателното производство е
спряно.  С  постановление  от  12.03.10г.  наказателното  производство  е
възобновено. Определен е срок за разследване от 2 месеца.

Бяха проверени и наблюдаваните от  прокурор Чолева 42 досъдебни
производства. 

При наблюдаваните ДП на прокурорите в РП Костинброд се установи,
че  по  част  от  тях,  водени  срещу  известен  извършител,  наказателното
производство е било спирано на различни основания и възобновявано  след
непродължителни периоди от време, като в наблюдателните производства
липсват данни, че са били налице основанията, както за спиране, така и за
възобновяване.  Това  дава  основание  да  се  предполага,  че  се  прилага
процесуалната възможност за спиране и възобновяване на наказателното
производство, вместо да се иска продължаване срока на разследване, както
и  да  се  положат  оптимални  усилия  от  разследващите  по  издирване,
призоваване  на  лица  и  извършване  на  действия  по  разследване  в
законоустановения срок.

 

2. Проверка на образуването и движението на спрените досъдебни
производства

През 2009 г. са  спрени общо  212  наказателни производства, от които
166 срещу неизвестен извършител и 46 срещу известен извършител.

Възобновени са 39 наказателни производства през 2009 г., от които 6
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  33 спрени  срещу  известен
извършител. 

Към момента на проверката се установи, че има пет спрени наказателни
производства, водени срещу известен извършител.

- ДП 164/09 г. по описа на РУ на МВР Костинброд /пр.пр. 546/09 г./,
наблюдаващ  прокурор  Микова. Досъдебното  производство  е
образувано с постановление от 24.06.09 г. срещу П. М. за престъпление
по чл. 129, ал.2 от НК. Разследването е приключено със заключително
постановление  от  24.08.09  г.  с  мнение  за  спиране  на  наказателното
производство, тъй като свидетелите В. Г. и В. Г. не са били разпитани.
По  делото  са  приложени  призовки  за  призоваването  на  В.  Г.  Няма
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данни, че лицето е търсено на адреса и не е намерено. По делото са
приложени три протокола за призоваване по реда на чл.  178,  ал.8 от
НПК на В. Г. Делото е получено в РП на 01.09.09г. С постановление от
23.09.09г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244,
ал.1,  т.3  от  НПК.  Липсват  данни  свидетелите  да  са  напуснали
територията на страната. Същите не са обявени за общодържавно
издирване;

- ДП  88/09  г. по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  272/09  г./,
наблюдаващ  прокурор  Величкова. Досъдебното  производство  е
образувано срещу неизвестен извършител с постановление от 21.04.09
г. за престъпление по чл. 129, ал.2 от НК. Срокът на разследването е
бил  продължен  с  два  месеца  от  ОП София.  На  15.09.09  г.  делото  е
получено в РП с мнение за спиране на наказателното производство. С
постановление от 01.10.10 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК. Соченият като свидетел-очевидец
Р. Р., чиито показания са от изключително значение за разкриване на
обективната истина, е обявен за общодържавно издирване.

- ДП 71/09 г.,  пр. пр. 56/09 г., наблюдаващ прокурор Микова. ДП е
образувано на 11.03.09 г.  срещу четири лица за престъпление по чл.
325, ал.2 от НК. Срокът на разследването е продължаван от ОП София
два  пъти  с  по два  месеца.  На  01.09.09 г.  делото  е  получено в  РП с
мнение  за  спиране  на  наказателното  производство.  Наказателното
производство е спряно с постановление от 24.09.09 г. на основание чл.
244, ал.1, т.3 от НПК.  По делото няма обявени лица за общодържавно
издирване. В заключителното постановление е посочено, че разпитвани
вече свидетели следва да бъдат разпитани отново, с оглед разкриване на
обективната истина.

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

Съгласно  предоставената  справка,  за  2009  г.  са  прекратени  49
наказателни производства /38 водени срещу известен извършител и 11 срещу
неизвестен/.  Пред съда и пред горестоящите прокуратури  няма обжалвани
постановления. 

Беше  извършена  проверка  на  всички  прекратени  досъдебни
производства  за  третото  тримесечие  на  2009  г.,  като  движението  им  се
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проследи  във  входящия  дневник  и  в  Описната  книга  на  досъдебните
производства:

- пр.  пр.  748/08г.  /ДП  17/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Филипова.
Наказателното производство е водено срещу Ц. И. за престъпление по
чл. 201, предложение първо от НК.  Прекратено е с постановление от
29.09.09г. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
обвиняемия, както и на управителите на ощетеното юридическо лице.
Връчването  се  установява  с  обратни  разписки.  С  резолюция  на
прокурора се установява изтичането на законовия срок на обжалване на
постановлението.  Проверка  се  извърши  и  по  Описната  книга  на
досъдебните  производства,  където  преписката  е  заведена  под
Д№33/09  г.  От  записванията  се  установи,  че  досъдебното
производство  е  изпратено  в  РП  на  31.08.09г.  и  е  прекратено  на
29.09.09 г.;

- пр.  пр.  558/09  г.  /ДП  170/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Чолева.
Образувано е на 16.06.09 г. срещу Ф. П. за престъпление по чл. 339, ал.1
от НК. Прекратено е на 03.08.09 г. Разпоредено е изпращане на преписи
от  постановлението,  чието  изпращане  се  установява  с  обратни
разписки.  Постановлението  не  е  обжалвано  в  законния  срок.
Образуване и движение в срок. Проверка се извърши и по Описната
книга  на  досъдебните  производства,  където преписката  е  заведена
под  Д  №  150.  От  записванията  се  установи,  че  досъдебното
производство  е  изпратено  в  РП  на  22.06.09г.  и  е  прекратено  на
03.08.09 г.

- пр.  пр.  671/09  г.  /ДП 203/09г./,  наблюдаващ прокурор  Филипова.
Образувано е на 14.07.09 г. за престъпление по чл. 343, ал.1, б.а от НК
срещу  неизвестен  извършител.  Прекратено  е  на  30.09.09  г.
Пострадалата  е  уведомена  на  06.10.09  г.  с  обратна  разписка.
Постановлението не е обжалвано.  Администрирането и движението
са в срок. Проверка се извърши и по Описната книга на досъдебните
производства,   където  преписката  е  заведена  под  Д  №  180.  От
записванията се установи, че досъдебното производство е изпратено
в РП на 16.09.09 г. и е прекратено на 30.09.09 г.;

- пр. пр. 332/09 г.,  наблюдаващ прокурор Андрова.  Образуването и
движението  на  делото  са  в  срок,  уведомяването  е  своевременно,
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удостоверено с обратни разписки, включително и до Началника на РУ
на МВР;

- пр.  пр.  719/08  г.,  наблюдаващ  прокурор  Филипова. Делото  е
прекратено  на  24.07.09  г.  Движението  е  в  срок.  Уведомяването  е
своевременно, с обратни разписки. Проверка се извърши и по Описната
книга на досъдебните производства,,  където преписката е заведена
под  Д  №  275.  От  записванията  се  установи,  че  досъдебното
производство  е  изпратено  в  РП  на  23.06.09  г.  и  е  прекратено  на
24.07.09 г.;

- пр. пр. 726/09 г., наблюдаващ прокурор Микова. Постановлението за
прекратяване е от 17.08.09 г.  Образуването и движението на делото е
в срок, уведомяването е по надлежния ред;

-   пр. пр. 746/09 г., наблюдаващ прокурор Чолева. Делото е прекратено
на  24.08.09  г.  Образуването  и  движението  е  в  срок.  Проверка  се
извърши и по Описната книга на досъдебните производства, където
преписката е заведена под № 10. 

- пр.  пр.  483/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Микова. Прекратено  на
26.08.09 г. Образуването и движението е в срок. Проверка се извърши
и  по  Описната  книга  на  досъдебните  производства,  където
преписката е заведена под № 142. От записванията се установи, че
досъдебното  производство  е  изпратено  в  РП  на  05.08.09  г.  и  е
прекратено на 26.08.09 г. 

- пр.  пр.  645/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Андрова, Делото  е
прекратено на 22.07.09 г. Не е разпоредено препис от постановлението
да се изпрати на лицето, срещу което е образувано производството.
Има  разпореждане  да  се  изпрати  на  Началника  на  МВР  за
продължаване  на  административно-наказателното  производство.
Проверка  се  извърши  и  по  Описната  книга  на  досъдебните
производства,  където  преписката  е  заведена  под  №  8.  От
записванията се установи, че досъдебното производство е изпратено
в РП на 20.07.09 г. и е прекратено на 22.07.09 г.;

- пр. пр. 27/09 г., наблюдаващ прокурор Андрова, Делото е прекратено
на  30.07.09  г.  На  13.08.09  г.,  видно  от  разносната  книга,  препис  от
постановлението е предаден на Началника на РУ. Проверка се извърши
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и  по  Описната  книга  на  досъдебните  производства,  където
преписката е заведена под № 52.  От записванията се установи,  че
досъдебното  производство  е  изпратено  в  РП  на  16.07.09  г.  и  е
прекратено на 30.07.09 г.;

- пр.  пр.  167/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Филипова. Делото  е
прекратено  на  20.07.09  г.  С  обратна  разписка  е  уведомено  лицето,
срещу което е водено производството, а видно от данните в разносната
книга  на  13.08.09  г.  препис  от  постановлението  е  предаден  и  на
началника на РУ на МВР. Проверка се извърши и по Описната книга на
досъдебните производства, където преписката е заведена под № 48.
От  записванията  се  установи,  че  досъдебното  производство  е
изпратено в РП на 13.07.09 г. и е прекратено на 20.07.09 г.;

Общата констатация по движението на спрените и прекратените
наказателни  производства,  обект  на  проверката  е,  че  прокурорските
актове са произнасяни в законоустановените срокове, както и че описната
книга на досъдебните производства се води много добре.

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  11 обвинителни  актове.  През  същия

период  съдът  е  постановил  присъди  по  16 дела,  образувани  по  внесен
обвинителен  акт.  Видно  от  предоставената  справка  няма  осъдителни  и
оправдателни присъди по общия ред. Сключени са 14 споразумения в хода на
съдебното следствие. Постановени са  две осъдителни присъди по реда на гл.
ХХVІІ от НПК /чл. 371 и сл. от НПК/.

За  същия  период  няма прекратени  и  върнати  от  съда  дела  на
прокуратурата. 

Бяха изискани всички дела, с внесени в съда обвинителни актове през
2009  г.  Проверка  се  извърши  и  на  Книгата  на  обвинителните  актове  и
споразумения /Книгата/. 

Установи се, че по Книгата са направени всички записвания и същата
се  води  много  добре  По  всички  досъдебни  производства  обвинителните
актове са изготвени  в  едномесечния  срок за произнасяне,  разследването е

16



проведено  в  законоустановения  двумесечен  срок  или  в  разрешеното
продължаване на срока. За разлика от други прокуратури, тук не е въведена
статистическа  форма  за  хода  и  приключването  на  съдебното  заседание,
която се прилага на обратната страна на корицата на прокурорското дело.
Липсват и  записвания  на  корицата.  Самите  прокурорски  дела  се  водят в
пълнота, като по тях са приложени копия от протоколи за разпити и копия
от други документи по досъдебното производство, които са от съществено
значение за решаване на делото, а от съдебната фаза са приложени заверени
преписи  от  протоколи  от  съдебни  заседания,  актуално  свидетелство  за
съдимост, споразумения /ако такива са постигнати в съдебната фаза/.

- ПД 1/09 г., наблюдаващ прокурор Величкова. Обвинителният акт е
срещу Р. Д. Р. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Внесен е на
06.03.09 г. На 29.04.09 г. е одобрено споразумение по НОХД № 66/09 г.,
което е от същата дата и е било предоставено на съда в писмена форма.
Наложеното наказание е „пробация”;

- ПД 2/09 г., наблюдаващ прокурор Величкова. Обвинителният акт е
срещу К. М. Й. за престъпление по чл. 144, ал.3 и по чл. 325, ал.1 от НК.
Внесен  е  на  22.05.09  г.  На  26.11.09  г.  /в  третото  по  ред  съдебно
заседание/ е постигнато писмено споразумение между страните, което е
одобрено  от  съда.  Наложеното  наказание  е  „пробация”.  Както  в
споразумението, така и в определението на съда е извършено групиране
на наказанията на основание чл.25, вр. с чл. 23 от НК;

- ПД 3/09 г., наблюдаващ прокурор Величкова. Обвинителният акт е
срещу П. З.  С.  за престъпление по чл.  194,  ал.1,  вр.  с чл.  63 от НК.
Внесен е на 03.06.09 г. Насрочено е съдебно заседание за 07.07.09 г. На
същата дата е постигнато споразумение между страните и е одобрено от
съда,  на  който  е  било  предоставено  в  писмена  форма.  Наложеното
наказание е седем месеца „лишаване от свобода” при първоначален общ
режим.

- ПД  4/09  г.,  наблюдаващ  прокурор  Андрова. Обвинителният  акт  е
срещу М. С. Г. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Внесен е на
16.07.09 г. Делото е разгледано в две съдебни заседания - на 01.09 г. и
на  13.10.09  г.  Постигнато  е  споразумение  на  13.10.09г.,  което  е
одобрено от съда. Наложеното наказание е „пробация”. 
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- ПД 5/09 г.,  наблюдаващ прокурор Филипова. Обвинителният акт е
срещу П. М. П. за престъпление по чл. 152, ал.3, т.5 вр. с ал.1, т.2, вр. с
чл. 29, ал.1, б.а и б от НК. Внесен е на 23.07.09 г.  Първото съдебно
заседание  е насрочено за 06.10.09 г., на която дата е  постановена и
присъдата  –  две  години и  седем  месеца  „лишаване  от  свобода”  при
строг  режим.  Присъдата  е  обжалвана  и  към  момента  на  проверката
липсват данни за произнасянето на въззивната инстанция. 

- ПД 6/09 г.,  наблюдаващ прокурор Филипова. Обвинителният акт е
срещу З. С. А. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Внесен е на
23.07.09  г.  Сключено  е  споразумение  между  страните  на  11.03.10г.,
което е  одобрено от  съда на същата дата.  Наказанието е  три месеца
„лишаване от свобода” при строг режим. 

- ПД 7/09 г.,  наблюдаващ прокурор Филипова. Обвинителният акт е
срещу Х. И. Е. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Внесен е в съда
на 31.07.09 г. На корицата е отбелязано наложено наказание 10 месеца
„лишаване от свобода”. 

- ПД 8/09 г., наблюдаващ прокурор Микова. Обвинителният акт е срещу
М. А. Г. за престъпление по чл. 343б, ал.2 от НК. Внесен е на 02.09.09 г.
Сключено е споразумение между страните на 19.11.09 г. и на същата
дата е одобрено. Наложеното наказание е „пробация”.

- ПД 9/09 г. , наблюдаващ прокурор Филипова. Обвинителният акт е
срещу Ж. А. М.   за престъпление по чл. 343б, ал.2 от НК.  Внесен е на
02.11.09 г. Постигнато е споразумение на 29.12.09г. /на второто по ред
съдебно заседание/, което е одобрено от съда. Наложени са наказания
„глоба” и шест месеца „лишаване от свобода”, изтърпяването на което е
отложено за срок от три години;

- ПД 10/09 г.,  наблюдаващ прокурор Андрова. Обвинителният акт е
срещу Р. В. и С. С. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т.7 вр. с чл. 28,
вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК. Внесен е на 01.12.09 г.
Постигнати  са  споразумения  в  третото  по  ред  съдебно  заседание  на
31.03.10 г., което е одобрено на същата дата. Наложените наказания са
„пробация”;

Като  цяло  обвинителните  актове  са  изготвени  в  съответствие  с
изискванията  на  НПК,  в  пълнота,  съдържат  всички  елементи,  както  в
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обстоятелствената им част, така и в приложената справка. Излагат се
аргументи  за  всички  елементи  на  престъпните  състави,  както  и  за
квалифициращите обстоятелства.  

През 2009 г. са изготвени и внесени  9 постановления с предложения
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
7 от тях. 

Бяха  изискани  и  проверени  наблюдателните  материали  по  всички
досъдебни  производства,  които  са  приключили  с  постановление  за
освобождаване от наказателна отговорност с  налагане на административно
наказание по чл. 78а от НК. 

Произнасянията на прокурорите са в законоустановения едномесечен
срок от получаване на делата в прокуратурата, след като разследването по
тях е приключило, както следва: 

- ДП 166:09г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 551/09г.; 
- ДП 270/09г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 867/09г.; 
- ДП 34/09г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 1186/08г.; 
- ДП 55/09г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 159/09г.; 
- ДП 352/08г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 1203/08г.;

ДП 12/09г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 54/09г.; 
- ДП 354/08г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 1193/08г.; 
- ДП 318/08г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 898/08г.;
-  ДП 217/08г. по описа на РУ на МВР Костинброд, пр.пр. 784/08г.

Към всяка една от наблюдателните преписки е приложено решението
на  РС Костинброд,  с  което  обвиняемите  са  освободени  от наказателна
отговорност и им е наложено административно наказание по реда на чл.
78а от НК. Не се води отделна Книга за внесените в съда постановления по
чл. 78а от НК.  В папката, в която се съхраняват наблюдателните преписки
има приложен опис на внесените в съда предложения по чл. 78а от НК, в
който е записан поредния номер,  № на пр.пр.,  датата на внасяне в съда,
името  на  обвиняемия,  текста  от  НК  и  решението  на  РС  Костинброд
/наложеното наказание/. 

За 2009 г. са внесени в съда общо  101 споразумения за решаване на
делото в досъдебно производство. Всички са одобрени от съда. 
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На случаен принцип беше извършена проверка на следните досъдебни и
бързи производства, по които са сключени споразумения по реда на чл. 371 от
НПК след приключване на разследването:

-Бързо  производство  №  25/09г.  на  РПУ  Годеч /пр.  пр.  321/09  г./,
наблюдаващ прокурор Чолева, /споразумение № 39/09 г./;

-  ДП  140/09г.  по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  432/09  г./,
наблюдаващ прокурор Филипова, споразумение № 40/09 г.;

-  ДП  46/09г.  по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  161/09  г./,
наблюдаващ прокурор Чолева /споразумение № 41/09 г./;

-  ДП  166/08г.  по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  693/08  г./,
наблюдаващ прокурор Филипова /споразумение № 42/09 г./;

-  ДП  74/09г.  по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  220/09  г./,
наблюдаващ прокурор Микова /споразумение № 43/09 г./;

-  ДП  116/09г.  по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  360/09  г./,
наблюдаващ прокурор Филипова, /споразумение № 44/09 г./;

-  ДП  121/09г.  по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  368/09  г./,
наблюдаващ прокурор Филипова /споразумение № 45/09 г./;

-  ДП  335/08г.  по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  1174/08  г./,
наблюдаващ прокурор Филипова /споразумение № 46/09 г./;

-  ДП  122/09г.  по  описа  на  РПУ  Костинброд  /пр.  пр.  377/09  г./,
наблюдаващ прокурор Микова /споразумение № 50/09 г./;

-  Бързо производство 168/09г.  по описа на РПУ Костинброд /пр. пр.
552/09 г./, наблюдаваш прокурор Филипова, /споразумение № 51/09 г./.

Всички  проверени  споразумения  са  сключени  в  законоустановения
едномесечен срок за произнасяне от прокурора /респективно тридневен срок
при  бързите  производства/  и  внесени  в  съда.  По  всяка  една  от
наблюдателните  преписки  са  приложени  протоколи  от  съдебните
заседания, с които споразуменията са одобрени от съда.  
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За 2009 г. прокурорите от РП Костинброд са участвали в  160 съдебни
заседания по наказателни дела.

2. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2009  г.  са  приведени  в
изпълнение 105 присъди, неприведени присъди в срок няма. Няма присъди,
по които е отложено изпълнението на наказанието.. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  присъдни  преписки,  като
изпълнението  на  наказанието  се  проследи  по  Книгата  за  изпълнение  на
присъдите и азбучника на осъдените лица. 

При проверка на Книгата за изпълнение на наказанията се установи, че се
допускат в повечето случаи няколко съществени нарушения по движението:

1. Съдилищата  и/или  делегиращите  прокуратури  не  изпращат
своевременно присъдите за изпълнение на РП Костинборд. Забавата в някои
случаи  е  повече  от  един  месец.  Примери: присъдна  преписка  №4 –
присъдата на СРС по НОХД №9532/2008 г., влязла в сила на  09.12.2008 г.,
изпратена с писмо, изведено в СРП на 10.01.2009 г. за изпълнение; присъдна
преписка №6 – присъда по НОХД №267/2008 г. на КРС, влязла в сила на
17.12.2008 г., датата на съпроводителното писмо от КРС е на  09.01.2009 г.;
присъдна преписка №17 – присъдата е  на СРС по НОХД №7336/2008 г.,
влязла  в  сила  на  18.11.2008  г.,  изходящата  дата  на  писмото  на  СРП  е
20.01.2009  г.;  присъдна  преписка  №29 –  присъдата  на  СРС  е  по  НОХД
№3334/2008  г.,  влязла  в  сила  на  28.10.2008  г., изходящата  дата  на
съпроводителното писмо е 11.02.2009 г./.

2. В графа №4, където следва да се отбележи изходящата дата на
писмото  на  изпращащия  орган,  не  винаги  се  попълва  тази  част,  особено
когато изпращащия съд е КРС. По този начин не може да се направи преценка
за  периода  от  време  между  датата  на  извеждане  на  изпращащия  орган  и
датата  на  завеждане  на  получаващата  прокуратура.  По данни на  съдебния
служител  отговарящ  за  изпълнение  на  наказанията  не  винаги  в
съпроводителните писма на изпращащия съд се поставят дати.

3. Видно от записвания в графа №4 от Книгата за изпълнение на
наказанията, в много от случаите се допуска продължителен период от време
между датата на извеждане на съпроводителното писмо на изпращащия орган
и датата на завеждане на преписката в КРП. Когато изпращащият орган е КРС
тази разлика в много случаи е значителна, повече от 10-15 дни. Липсата на
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въведен дневник в КРС, в който да се отразява датата на реалното получаване
на  присъдата  за  изпълнение  е  пречка  да  се  установи  дали  вината  за
просрочието е в КРС или КРП. По данни на съдебните служители в КРП от м.
октомври  2009г.  е  въведена  такава  тетрадка  в  КРС  и  получаването  на
присъдите за изпълнение става срещу подпис и дата на получаване. Примери:
/присъдна преписка №69а – присъдата е по НОХД №119/2009 г., влязла в
сила на 29.04.2009 г., изх. дата на писмото на КРС е 30.04.2009 г., заведена е в
КРП на  16.05.2009 г.;  присъдна  преписка  №66 –  присъдата  е  по  НОХД
№98/2009  г.  на  КРС,  влязла  в  сила  на  22.04.2009 г.,  писмото  от  КРС  е
изведено на същата дата, а е заведена в КРП на 14.05.2009 г.

Съществените  разминавания  между  датите  на  извеждане  на
съпроводителните  писма  и  датите  на  завеждането  беше  проверено  и  в
случаите, когато присъдните преписки се изпращат по пощата. В тази случаи
се констатира, че присъдите се изпращат с обикновена поща, но пликовете, в
които са били поставени не се съхраняват и не се прилагат по присъдните
преписки, поради което не може да се установи датата на пощенското клеймо,
а оттам и дали деловодното завеждане в КРП е станало своевременно. По
този начин е процедирано по  присъдна преписка №64, както и във всички
случаи по обяснение от съдебния служител, получаващ пощата. 

В тази връзка е необходимо административният ръководител да
разпореди  на  съдебните  служители  да  съхраняват  и  прилагат  към
всички преписки пощенските пликове, с които се получават материали
по преписките и делата.

4. След  датата  на  завеждане  на  присъдните  преписки  в  КРП
действията на прокурора по изпълнението на прокурора по изпълнението на
присъдите  са  в  същия  или  на  следващия  ден,  т.  е.  спазват  се  законовите
изисквания.

Извършена беше проверка на случаен принцип на няколко присъдни
преписки:

- присъдна преписка №7/2009 г. Присъдата е срещу С. Н. по НОХД
№178/2008 г. на КРС, влязла в сила на 08.12.2008 г. Изпратена е на 09.01.2009
г. и е деловодно заведена на 13.01.2009 г. в КРП. На 14.01.2009 г. КРП я е
изпратила на основание чл.416, ал.2 от НПК за изпълнение на РП – Сливница
по местоживеене на подсъдимия. На 26.01.2009 г. е получен отговор от РП –
Сливница,  че  присъдата  е  приведена  в  изпълнение  на  22.01.2009  г.  На
27.01.2009 г. КРП е уведомила КРС за същите обстоятелства. На 14.12.2009 г.
РП –  Сливница  е  уведомила  КРП,  че  с  протокол  от  20.11.2009  г.  СОС  е
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заменил  наложеното  наказание  „пробация”  с  наказание  „лишаване  от
свобода” за срок 1 г., 1 мес. и 22 дни. На 15.12.2009 г. КРП е изпратила копие
от  протоколното  определение  на  КРС.  На  30.12.2009  г.  РП –  Сливница  е
уведомила, че така определеното наказание не е приведено в изпълнение, тъй
като осъденият търпи друго наказание „лишаване от свобода”. На 30.12.2009
г. КРП е уведомила КРС. На 10.02.2010 г. РП – Сливница е изпратила на КРП
влязло  в  сила  определение  на  РС  –  Сливница  по  ЧНД  №447/2009  г.  по
21.01.2010 г. за определяне на общо наказание на осъденото лице от 1 г. и 3
мес.  „лишаване от свобода”.  На 22.02.2010 г.  РП – Сливница е  уведомила
КРП, че е приведено в изпълнение наказанието. На 26.02.2010 г. е уведомен
КРС.

Цялостното  движение  по  присъдната  преписка  е  отразено
достоверно в Книгата.

- присъдна преписка №44/2009 г. Присъдата е срещу В. М. по НОХД
№240/2008 г. на КРС, влязла в сила на 19.02.2009 г. Същият е осъден на 6
мес.  „лишаване  от  свобода”  при  първоначален  „общ режим”.  Присъдата  е
заведена е в КРП на 19.03.2009 г., не е ясно по какъв начин и кога точно е
постъпила в КРП. На 20.03.2009 г.  препис от присъдата  е  изпратен на ОЗ
„Охрана”  София  за  изпълнение.  С  писмо  от  30.03.2009  г.  ОЗ  „Охрана”  е
уведомила  КРП,  че  лицето  е  задържано  за  изпълнение  на  30.03.2009  г.
/писмото  не  е  заведено  в  КРП/.  На  07.04.2009  г.  КРП  е  уведомила  КРС.
Затвора – София на 01.10.2009 г.  е уведомил КРП, че лицето е  изтърпяло
наказанието на 30.09.2009 г. На 05.10.2009 г. КРП е уведомила КРС.

             
3. Гражданско - съдебен надзор.

През  2009  г.  гражданско-съдебният  надзор  в    РП  Костинброд  се
изразява в участие на прокурори в 2 граждански дела на РС Костинброд. 

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

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

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

2. При извършена проверка на наблюдателните преписки, по които се
извършват предварителни проверки се установи, че :

- липсва дневник за предварителните проверки, съгласно раздел ІV от
Указание изх. № 281/08.12.06г. на главния прокурор. Съгласно това указание
„преписките, по които се възлагат предварителни проверки се отбелязват в
самостоятелен дневник,  в  който се вписва № на преписката,  прокурорът,
който е възложил проверката, срокът на извършването и, както и датата
на извеждане на постановлението”;

- в някои случаи се допуска неспазване на указаните от прокурорите
срокове,  определени  за  извършване  на  проверката,  от  страна  на
проверяващите органи и липса на упражняване на контрол от страна на
наблюдаващите прокурори. 

-  копия  от постановленията  за  отказ  от образуване  на  досъдебно
производство се изпращат само на жалбоподателите.

3. Общата констатация по движението на спрените и прекратените
наказателни  производства,  обект  на  проверката  е,  че  прокурорските
актове са произнасяни в законоустановените срокове, както и че описната
книга на досъдебните производства се води много добре.

4.  Произнасянията  на  прокурорите  по  приключените  досъдебни
производства,  по  които  са  внесени  в  съда  обвинителните  актове,
постановления  с  предложения  по  чл.375  от  НПК  за  освобождаване  от
наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно  наказание  по
реда на чл.78а от НК и са сключени споразумение по реда на чл.381 от НПК,
са в законоустановените срокове.

Изпратените  по  делегация  присъди  за  изпълнение,  постъпили  в  РП
Костинброд  по  пощата,  се  завеждат и  описват във  водената  книга,  но
пликовете, в които са били поставени не се съхраняват и не се прилагат по
присъдните  преписки,  поради  което  не  може да  се  установи  датата на
пощенското  клеймо,  а  оттам  и  дали  деловодното  завеждане  в  КРП  е
станало своевременно.

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

2.  Необходимо  е  всички  прокурори  в  РП  Костинброд  да  спазват
Указание И-281/08.12.06г. на главния прокурор на Република България за
дейността  на  прокуратурата  по  възлагането,  извършването  и
приключването на предварителни проверки, като е необходимо:

-  да  се  създаде  необходимата  организация  за  въвеждане  в  РП
Костинброд на Дневник за извършване на предварителните проверки,  в
който да се отразяват всички обстоятелства, както и седем дни преди
изтичане  на  определения  срок  за  приключване  на  проверката,
наблюдателните  материали  по  преписката  да  се  докладват  от
деловодителя на прокурора, който я е възложил;

- преписи от постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производства  да  се  изпращат  и  на  лицата  срещу  които  е  била
извършвана проверката;

- да не се допуска бездействие от прокурорите след изтичане на
дадените срокове за извършване на предварителните проверки.

3.  Административният  ръководител  да  разпореди  на  съдебните
служители да съхраняват и прилагат към всички преписки пощенските
пликове, с които се получават материали по преписките и делата.

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

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

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  Костинброд  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.
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Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

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

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

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

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

досъдебните производства на РП – Костинброд;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

ИЗГОТВИЛ  АКТА:
          ИНСПЕКТОР:

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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