
 
 

1 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 02 989 48 66 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА 
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА 
СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
 
 

 
 
 

 
А    К    Т 

 
за резултати от извършена планова  проверка 

 
 
 
 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ИХТИМАН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ за 2015 г. и Заповед № ПП-
01-19/05.05.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Екип – Съгласно Заповед № ПП-01-19/05.05.2015 г. на Главния 
инспектор, плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор 
Албена Кузманова и експерти: Иван Тенчев и Соня Стайкова. 

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 2013 и 2014 г., изпълнение на 
препоръките, дадени от ИВСС, след предходната комплексна проверка на РП 
– Ихтиман. 

Методология  за провеждане на проверката – основава се на приетата 
от ИВСС обща методика за извършване на планови проверки. 

Подготвителен етап на плановата проверка – проучване и анализ на 
Годишния отчетен доклад за 2013 г. и 2014 г. на Районна прокуратура – 
Ихтиман, изискване и предоставяне от Районна прокуратура - Ихтиман на 
справки, относно: организацията на административната дейност на 
прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението на 
преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на 
досъдебните, бързи и незабавни производства /справка № 3/, организацията 
на съдебния надзор /справка № 4/. Справките включват данни за 2013 г. и 
2014 г. и отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия 
период.  

  
 КОНСТАТИВНА ЧАСТ 
 
І. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 
 
1. Щатна осигуреност и материална база.  
 
 1.1. Прокурори: 
2013 г.: 

 Към 01.01.2013г., утвърденият щат е 7 бр. прокурори, които се 
разпределят както следва: общ брой по щат - 7 прокурори; с 
решение по протокол № 15 от 18.04.2013г. на ВСС  е съкратена 
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щатната численост с две бройки и в края на периода 
определените по щат прокурори са пет;  

 заети по щат - 4 щатни бр.; реално работили през периода са 
трима, тъй като един прокурор е бил командирован в СОП: 

 Десислава Иванова Стоименова – районен прокурор 
 Ивайло Стефанов Медаров  - заместник районен 

прокурор – командирован в СОП 
 Десислава Сашева Христова-Милчева - прокурор 
 Аделина Любомирова Банкова – прокурор 

 
 брой  отсъствали прокурори за повече от един месец –      

няма отсъствали. 
 
2014 г.: 

  Към началото на 2014 г. определените по щат прокурори са 
пет. Заети са четири бр., но реално работили през периода са 
трима, тъй като един прокурор е бил командирован в СОП: 

 Десислава Иванова Стоименова – районен прокурор 
 Ивайло Стефанов Медаров  - заместник районен 

прокурор – командирован в СОП (с решение по 
протокол  №20 от заседание на ВСС от 15.05.2014 
год. същият е назначен на длъжност „Заместник адм. 
ръководител-зам.окръжен прокурор” на СОП). 

 Десислава Сашева Христова-Милчева – прокурор; от 
16.10.2014 г. – заместник районен прокурор (С 
решение по протокол 44 от заседание на ВСС от 
09.10.2014 г. същата е назначена на длъжност 
„Заместник на административния ръководител – 
заместник районен прокурор” на РП Ихтиман, като 
от 16.10.2014 г. е встъпила в длъжност). 

 Аделина Любомирова Банкова – прокурор 
 Брой  отсъствали прокурори за повече от един месец – няма   

отсъствали; 
 Незаети щатни бройки за прокурори  - в края на отчетния 

период незаетите щатни бройки за прокурор са 2 бр.  
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1.2. Администрация - общ брой служители и конкретно заети 
длъжности: 

Служителите по щат в РП Ихтиман са 6,5 бр., като всички  щатни 
бройки през отчетния период са били заети, от тях както следва: 
административен секретар – 1 бр.; старши специалист счетоводител – 1 бр.; 
съдебен секретар – 1 бр.; съдебен деловодител – 2 бр.; пазач невъоръжена 
охрана – 1 бр. и чистач – ½ щат.   

 Съгласно утвърдено длъжностно разписание на съдебните служители в 
РП Ихтиман, считано от 01.08.2014 г. са направени следните промени: 

 разкрита е нова длъжност „главен специалист 
административна дейност” 

 длъжността „съдебен секретар” е трансформирана в 
длъжност „административен секретар” 

 Останалите длъжности са без промяна.  
 
1.3. Материална база:   
Районната прокуратура в гр. Ихтиман се помещава се в сграда, която е 

общинска собственост. Сградата е в относително добро състояние. 
Осигурени са необходимите работни места на прокурорите и на 
служителите, има обособено помещение за съхранение на архив, в което се 
съхраняват и веществените доказателства. 

 
2. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 
През 2013 г. в РП – Ихтиман са водени 39 книги, регистри и дневници, 

а през 2014 г. – 42 бр. 
От тях: 

 водени на основание Правилника за организация на 
дейността на администрацията на прокуратурата на 
Република България /отм./ и ПАПРБ: 24 броя  - за 2013 г. и 27 
бр. – за 2014 г.: 1. Входящ дневник; 2. Изходящ дневник; 3. 
Азбучник на входящия дневник; 4. Докладна книга; 5. Разносна 
книга; 6. Описна книга на досъдебните производства; 7. Описна 
книга за водене на образуваните бързи производства; 8. Описна 
книга за водене на сл.дела; 9. Книга за завеждане на постъпилите 
и съхранявани в РП-Ихтиман веществени доказателства; 10. 
Описна книга по наказателно-съдебен надзор за внесени 
обвинителни актове; 11. Азбучник за внесените обвинителни 
актове; 12. Описна книга по наказателно съдебния надзор за 
внесените споразумения; 13. Азбучник за внесените 
споразумения; 14. Описна книга по наказателно съдебния надзор 
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за внесените предложения по чл.78 а НК; 15.Азбучник към 
внесените предложения по чл.78 а НК; 16. Книга за изпълнение 
на присъдите; 17. Азбучник към книгата за изпълнение на 
присъдите; 18. Описна книга на спрените дела; 19. Регистър за 
представени документи при осигурителя за изчисляване и 
изплащане на парични обезщетения от ДОО /за регистриране на 
болнични листове/; 20. Касова книга; 21. Ревизионна книга; 22. 
Книга за инструктаж на служителите по безопасност, хигиена на 
труда и противопожарна охрана; 23. Инвентарна книга; 24. Книга 
за задържаните лица; 25. Книга за изпълнение на делегираните 
присъди; 26. Азбучник към книгата за делегирани присъди; 27. 
Книга за преписките, по които се извършват предварителни 
проверки1. 
 

 водени по указание на ВКП – 9 бр.: 1.Описна книга на 
спрените дела; 2.Електронен регистър на декларациите по чл.12 
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси; 3.Генератор на идентификатори; 4.Книга за преписките 
по които се извършват предварителни проверки – по указание на 
Главния прокурор; 5. Регистър на лица с неприключили НП; 6. 
Регистър за срочността на разследване; 7. Регистър на лица с 
мярка за неотклонение; 8. Дневник на лица с две и повече 
досъдебни производства; 9. Унифицирана информационна 
система. 
 

 водени по собствена преценка – 6 бр.: 1. Книга за 
постъпващите бързи и досъдебни производства от разследващите 
органи; 2. Книга за решените дела от съда; 3. Книга – сборна, 
включваща всички актове изготвени от прокурорите; 4. Регистър 
на договорите за възлагане на обществени поръчки и на 
публичните покани; 5. Входящ регистър на обществените 
поръчки; 6. Регистър на трудовите договори, актове за изменение 
и допълнителни споразумения, издадени в РП Ихтиман. 
 

От тях: 
 водени на хартиен носител – 32 бр. – за 2013 г. и 34 бр. – 

за 2014 г.: 1. Входящ дневник; 2. Изходящ дневник; 3. Азбучник 
на входящия дневник; 4. Докладна книга; 5. Разносна книга; 6. 

                                         
1 Последните три се водят от 2014 г. 
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Описна книга на досъдебните производства; 7. Описна книга за 
водене на образуваните бързи производства; 8. Описна книга за 
водене на сл.дела; 9. Описна книга по наказателно съдебния 
надзор за внесени предложения по чл.78 А НК; 10. .Азбучник към 
предложенията по чл.78 а НК;  11. Книга за завеждане на 
постъпилите и съхранявани в РП-Ихтиман веществени 
доказателства; 12. Описна книга по наказателно-съдебен надзор 
за внесени обвинителни актове; 13. Азбучник за внесените 
обвинителни актове; 14. Описна книга по наказателно съдебния 
надзор за внесените споразумения; 15. Азбучник за внесените 
споразумения; 16.Книга за изпълнение на присъдите; 
17.Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите; 18. 
Описна книга на спрените дела; 19. Регистър за представени 
документи при осигурителя за изчисляване и изплащане на 
парични обезщетения от ДОО /за регистриране на болнични 
листове/; 20. Касова книга; 21. Ревизионна книга; 22. Книга за 
инструктаж на служителите по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана; 23. Инвентарна книга; 24. Книга за 
решените дела от съда; 25. Книга –сборна, включваща всички 
актове изготвени от прокурорите; 26.Книга за преписките по 
които се извършват предварителни проверки; 27.Книга за 
задържаните лица; 28. Книга за постъпващите в прокуратурата 
бързи и досъдебни производства; 29. Дневник на лица с две и 
повече досъдебни производства; 30. Регистър на договорите за 
възлагане на обществени поръчки и на публичните покани; 31. 
Входящ регистър на обществените поръчки; 32. Регистър на 
трудовите договори, актове за изменение и допълнителни 
споразумения, издадени в РП-Ихтиман; 33. Книга за изпълнение 
на делегираните присъди; 34. Азбучник към книгата за 
делегирани присъди2; 
 

 водени на електронен носител: 2013 г. – 7 бр. и 8 бр. – за 
2014 г. 1. Електронен регистър на декларациите по чл.12 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси; 2. Регистър за регистрация на проведените обучения на 
магистратите; 3. Генератор на идентификатори; 4. Регистър на 
лица с неприключили НП; 5. Регистър за срочността на 
разследване; 6. Регистър на лица с мярка за неотклонение; 

                                         
2 Последните две се водят от 2014 г. 
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7.Унифицирана информационна система; 8. Система за случайно 
разпределени на преписи Law Choice.3 

 
 
В РП Ихтиман са проверени следните книги и дневници: 

Входящ дневник: 
Том 1:  
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 02.01.2013 г. от 

№ 1 и е приключен на 10.04.2013 г. с № 660. Прошнурован е. Не са поставени  
печат на РП – Ихтиман и подпис на длъжностно лице. Води се прегледно, 
информацията по графите е пълна. Дневникът не е приключен по надлежния 
ред. Липсват данни за извършвани проверки по дневника.  

Том 2:  
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 10.04.2013 г. от 

№ 661 и приключен на 01.10.2013 г. с № 1570. Прошнурован е. Не са 
поставени  печат на РП – Ихтиман и подпис на длъжностно лице. 
Необходимата информация по графите се попълва четливо и прегледно. 
Дневникът не е приключен по надлежния ред. Не се установяват данни за 
извършвани проверки по дневника.  

Том 3: 
Водената книга е по образец. Дневникът е започнат на 01.10.2013 г. от 

№ 1571 и приключен на30.12.2013 г. с № 2098. Книгата продължава с 2014 г. 
Дневникът е започнат  на 01.01.2014 г. от № 1 и е приключен на 10.03.2014 г.  
с № 379.Прошнурован е. Не са поставени  печат на РП – Ихтиман и подпис 
на длъжностно лице. Води се прегледно. Дневникът не е приключен по 
надлежния ред. Установяват се възможности за дописване. Няма данни за 
извършвани проверки по дневника.  

Том 4: 
Водената книга е по образец. Дневникът започва на 10.03.2014 г. от № 

380 и приключен на 01.08.2014 г. с № 1309. Прошнурован е. Не са поставени  
печат на РП – Ихтиман и подпис на длъжностно лице. Води се прегледно. 
Дневникът не е приключен по надлежния ред. Установяват се възможности 
за дописване. Няма данни за извършвани проверки по дневника.  

Том 5: 
Дневникът е по образец. Започнат е на 04.08.2014 г. от № 1310 и 

приключен на 30.12.2014 г. с № 2063. Прошнурован е. Не са поставени  печат 
на РП – Ихтиман и подпис на длъжностно лице. Води се прегледно и пълно. 

                                         
3 Последната се води от 2014 г. 
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Дневникът не е приключен по надлежния ред. Установяват се възможности 
за дописване. Няма данни за извършвани проверки по дневника.  

 
Описна книга за работа на следователя и органите на дознанието: 
Проверени са два тома за 2013 г. и два тома за 2014 г. Води се книга по 

образец, прошнурована е, не е прономерована. Отразяванията са прегледни и 
точни – проследява се движението на досъдебното производство. Липсва 
информация за  извършването на проверки по книгата. 

 
Присъдна книга: 
Книгата за изпълнение на присъдите се води от 2012 г. и към 

момента. Графите се попълват четливо. По данните от книгата в РП 
Ихтиман присъдите се изпълняват в срок. Книгата се проверява 
ежемесечно. 

 
Папка изходяща поща:  
Подредени са описи на изпратената поща за съответния ден и година. 

В графите се попълва номерът на преписката. 
 
Книга за веществените доказателства:  
Книгата се от 2006 г. и към момента. Вместо книга по образец се 

използва тетрадка. Не отговаря на изискванията на ПОДАПРБ /отм./ и на чл. 
76 и сл. от ПАПРБ. Не е прономерована и прошнурована. Води се обаче 
четливо, пълно и отразяванията са точни. В отделна папка се съхраняват 
разписки за предаване на веществени доказателства в съда, придружени от 
описи. Установени са протоколи за унищожаване, както и съответните 
заповеди за назначаване на комисия. 

Във връзка с указаните с писмо № 6299/16.04.2015 г. на Главния 
прокурор на РБ организационни мерки относно иззетите като веществени 
доказателства МПС, в РП Ихтиман  е поръчана книга по образец /по чл. 76, 
ал.2 от ПАПРБ/ за веществените доказателства – МПС. 

 
Книгите, регистрите и дневниците в РП - Ихтиман се водят 

редовно, отбелязванията са пълни и точни. Като цяло отговарят на 
изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а също и 
на съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  

Водените в РП – Ихтиман книги не се приключват по надлежния ред:  
с отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  
възможности за дописване.  
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Регистрите и дневниците не се проверяват от административния 
ръководител, с изключение на присъдната книга.  
 Конкретни обстоятелства относно воденето на отделни книги са 
отразени и в частта на Акта, касаеща проверката на преписките и делата. 
 

3. Информационно  обслужване, статистика и анализ. 
В РП – Ихтиман е въведена и работи Унифицираната информационна 

система /УИС/. Използват се правно-информационен продукт „Сиела”, 
специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещи лица, осигурен е 
достъп до НБД „Население” /до 01.08.2014 г./ и национална информационна 
система „Бюра съдимост”. Освен УИС се ползва и програма за регистрация 
на проведени обучения на магистратите и генератор на идентификатори – до 
01.06.2014 г., когато е въведена УИС 2. 

Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и 
съдебни служители.  

Дейността по водене и отчитане на статистическите данни в РП 
Ихтиман се осъществява съгласно Указанията на Главния прокурор на 
Република България, като се изготвят ежемесечни, тримесечни, шестмесечни 
и годишни статистически таблици.  

 Аналитичната дейност в РП Ихтиман се  изразява в изготвянето на 
шестмесечни и годишни аналитични доклади за дейността на прокуратурата, 
които се изпращат в Окръжна прокуратура – София. Периодично са изготвят 
анализи на върнатите досъдебни производства от съда на прокуратурата, 
постановените оправдателни присъди, качеството на прокурорската дейност, 
причините за забавяне на движението на делата в досъдебна фаза, становища 
във връзка с предложения за законодателни промени. Провеждат са работни 
срещи между прокурори и съдии, между прокурори и разследващи полицаи с 
цел преодоляване на причините за прекратяване и връщане на дела. 
Административният ръководител участва в провежданите съвместни 
съвещания, организирани от СОП. 

 
През 2013 и 2014 г. в РП Ихтиман не се отчитат предложения за 

поощрения по чл.304 ал.1 ЗСВ. И през двете години на проверявания период 
в Районна прокуратура – Ихтиман няма образувани дисциплинарни 
производства и наложени дисциплинарни наказания. 
 

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 
Веществените доказателства се приемат в РП Ихтиман чрез разписка. 

Отделно се вписват във воден Регистър за веществени доказателства с 
инвентарен номер, като едновременно със завеждането се изготвят два броя 
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разписки съответно един за материалите по досъдебното производство и 
един за приносителя им. В съда се предават с разписка, върху която се полага 
подпис на служителя, който ги приема и се поставя печат. На лицата се 
връщат също срещу изготвена разписка с дата и подпис на лицето. 
Веществените доказателства се съхраняват в обособено помещение.  

През 2013 година на основание заповед № 41/12.05.2010 г. на 
административния ръководител, на основание чл.86, ал.2 от ПОДАПРБ, 
определена комисия се е запознала с преписките и досъдебните 
производства, по които са иззети веществени доказателства, получени са 
писмени откази от собствениците да ги получат обратно или има писма от 
НАП, че тези веществени доказателства следва да бъдат унищожени. 
Съставени са протоколи, подписани от членовете на комисията, в които са 
описани номерата на преписките, веществените доказателства, подлежащи на 
унищожаване и основанието за унищожаването им. Протоколът е утвърден 
от административния ръководител.  

В края на годината същата комисия е извършила проверка на 
наличните веществени доказателства и  са предприети  действия за връщане 
или унищожаване на същите.  

През 2014 година е издадена заповед №104/26.08.2014 г. на 
административния ръководител на основание на новия ПАПРБ за комисия, 
която ежегодно да извършва проверка на веществените доказателства в РП-
Ихтиман, като констатациите се отразяват в протокол, който се прилага към 
книгата за веществени доказателства.  

Веществените доказателства се съхраняват в обособено помещение, в 
което се съхранява и архивът на РП Ихтиман. 

Административният ръководител на РП Ихтиман е създал 
необходимата организация за изпълнение разпоредбата на чл.110, ал.5 от 
НПК, касаеща съхранението на парите и другите ценности, иззети като 
веществени доказателства по досъдебни производства.  
 

5. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките 
и делата. 

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 
случайността, чрез програмния продукт „Lаw Choice”.Определен е съдебен 
служител, който да отговаря за инсталиране, поддържане, обновяване и 
архивиране на програмата.Определени са дванадесет групи преписки 
/считано от 01.08.2014 г. групите са тринадесет/, които се разпределят от 
програмния продукт между всички прокурори при 100 % натовареност на 
всеки прокурор в отделните групи. През 2013 година няма издадена заповед 
за разпределение и е в сила предходната заповед № 54/04.06.2012 год.  
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Със заповед №1/04.01.2011 г. е определен един служител, който да 
отговаря за разпределение на преписки и досъдебни производства чрез 
системата за разпределение, като през 2013 година не е издавана нова 
заповед. 

Протоколите от случайното разпределение се съхраняват в отделна 
папка и протокол се прилага към всяка разпределена преписка. 
Разпределението на преписките във всички случаи е на случаен принцип. От 
случайното разпределение на преписки се изключват прокурорите, ползващи 
отпуск, участие в семинари и др. 

През 2014 г. е издадена заповед № 4/14.01.2014 г. за разпределение на 
преписки и дела. 

В последствие е издадена заповед № 86/31.07.2014 г., касаеща 
разпределение на постъпващи преписки и дела на дежурен прокурор и 
разпределение на преписки и дела по отделени материали от други 
дела/преписки. 

В последствие е издадена заповед № 87/31.07.2014 г., като е добавена 
още една група „Общо административни преписки”. 

До 01.08.2014 г. е в сила заповед №1/04.01.2011 г. за определяне на 
един служител, който да отговаря за разпределението на преписките. 

От 01.08.2014 г. е издадена  заповед № 90/01.08.2014 г. с която са 
определени служители, които да отговарят за разпределение на преписки и 
досъдебни производства, считано от 01.08.2014 г.  

 
Със заповед № 54/04.06.2012 год. са определени следните групи, по 

които се разпределят преписките и делата в РП Ихтиман:  
1. Преписки по жалби на граждани 
2. Преписки по Закона за здравето 
3. Преписки и досъдебни производства, изпратени от други органи, 

обособени в две отделни подгрупи: 
3.А. Преписки, получени от други органи 
3.Б. Досъдебни производства 

4. Бързи и незабавни производства 
5. Надзор за законност 
6. Присъди 
7. Дежурни прокурори 
8. Преписки и дела за престъпления, извършени от служители и 

граждански лица от системата на МВР, ДАНС, ГД „Охрана”, ГДИН 
9. Преписки и дела за престъпления при усвояване на средства от 

европейските фондове 
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10. Преписки и дела, свързани с компютърни престъпления и 
престъпления срещу права върху интелектуална собственост 

11. Преписки и досъдебни производства, свързани с престъпления по 
чл.235 и чл.236 от НК 

12. Досъдебни производства с извършители непълнолетни лица и с 
пострадали малолетни и непълнолетни лица. 

 
Във всички групи прокурорите са със 100% натовареност, 

включително и административният ръководител на РП Ихтиман. 
Последният участва във всички групи, с изключение на групите с номера 
8, 9 и 11. Преписките и дела по групи с номера 5, 6 и 10 се разпределят 
само на административния ръководител.  

 
Със заповед № 4/14.01.2014 г. административният ръководител на РП 

Ихтиман се изключва от група 10 и делата и преписките от тази група се 
разпределят на прокурор Банкова  при 100% натовареност. 

 
Съгласно заповед № 510/19.06.2014 г. на Окръжния прокурор на СОП в 

РП Ихтиман е извършена проверка по спазване принципа на случайното 
разпределение на преписките и делата за периода 01.01.2014 г. до 
30.06.2014 г. включително. 

Проверяващият екип констатира, че в РП Ихтиман при отсъствието на 
прокурор не се издава предварителна заповед, с която последният да се 
изключи от разпределението, а същият участва в разпределението на общо 
основание. В случай, че чрез програма му се разпредели преписка, то едва 
тогава операторът отбелязва, че прокурорът отсъства и преписката се 
придвижва за ново разпределение. Констатира се също липса на установен 
ред за разпределяне на преписките по дежурство, както и липса на 
разпределение на преписките на общо основание при отделяне на 
материали.  

Във връзка с изпълнение на препоръките, дадени от проверяващия 
екип в т.2 и 3 на последвалия проверката доклад по повод изложените по-
горе констатации, административният ръководител на РП Ихтиман издава 
заповед № 86/31.07.2014 г. Със заповедта е разпоредено:  

 
Разпределянето на постъпващи преписки и досъдебни производства на 

дежурен прокурор да се извършва в случаите: 
 Когато досъдебните производства, в това число бързи и 

незабавни такива, са образувани по време на дежурство на 
съответния прокурор, когато същият е участвал при 
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извършването или е извършил действия по разследването или е 
извършил други процесуални действия /например изготвяне на 
искания по чл. 64, ал.1 НПК, чл.161, ал.1 и ал.2 НПК, задържани 
по чл.64, ал.2 НПК, даване на указания и др./, които действия са 
документирани по делото, както и тогава, когато разследващият 
полицай, респ. полицейски служител е отбелязал в 
уведомителното писмо за започване на досъдебно производство 
или в докладна записка, че е уведомен /запознат/ съответният 
дежурен прокурор; 

 при преписки и досъдебни производства, извън посочените по-
горе,  по които определеният наблюдаващият прокурор отсъства 
или е служебно възпрепятстван и се налага извършване на 
неотложни действия по тях - за извършване на неотложните 
действия, съответното дело или преписка да бъде разпределяно 
на дежурния прокурор. 

При разпределянето на преписки и дела в посочените по-горе случаи 
чрез програмата  Law Choice в протокола се отбелязва „разпределено по 
дежурство", както и конкретната причина за това. 

Разпределението на новообразувани досъдебни производство и 
преписки по отделени материали от други дела/преписки/ да се 
разпределят на случаен принцип на прокурор чрез програмата Law Choice. 

 
Със заповед № 87/31.07.2014 г. е определена допълнителна – 

тринадесета група за разпределение на преписки: Общо 
административни преписки. В групата се разпределят преписки при 100% 
натовареност на административния ръководител, а в случай на отсъствие – 
на определения със съответната заповед заместващ го прокурор. 

 
В  РП – Ихтиман е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния 

прокурор на Република България, а именно административният ръководител 
да се включи в разпределението на преписките, пряко свързани с 
прокурорската дейност по същество, с процент  натовареност, който 
следва да бъде не по-малко от 50% от натовареността на останалите 
прокурори в съответните групи. Към края на 2014 г. районният прокурор 
на РП Ихтиман е включен със 100 % натовареност в 10 от 13 групи 
преписки и дела. 

 
6. Извършени проверки по инициатива на административния 

ръководител и по разпореждания /указания/ на други органи на 
съдебната власт. 
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Съгласно представените справки през 2013 г. и 2014 г. в РП Ихтиман не 
са извършвани проверки по инициатива на административния 
ръководител, както и по разпореждания /указания/ на други органи на 
съдебната власт. 

През 2013 г.  в РП-Ихтиман е извършена планова комплексна ревизия 
за дейността на прокуратурата през 2012 год.  на основание чл.140 от ЗСВ от 
Окръжна прокуратура – София.          

При проверката са отправени следните препоръки:  
1. Да се вземат съответните мерки за подобряване работата на 

прокурорите от РП Ихтиман по НСН с оглед недопускане изготвянето и 
внасянето в съда на незаконосъобразни, необосновани и немотивирани 
прокурорски актове.  

2. Да се въведе отделно отразяване на получените за изпълнение 
присъди по делегация от началото на 2014 година.  

Отправените препоръки са изпълнени изцяло.  
По т.1 се организират срещи между прокуратурата, съда и 

разследващите, на които се обсъждат въпроси, възникващи в процеса на 
работата и свързани с правилното провеждане на разследването, правилната 
квалификация на деянията, причините за върнатите дела, както и за 
оправдателни присъди. На обсъждане между прокурорите се подлага всеки 
конкретен казус /дело/ с цел неповтаряне на допуснатите слабости и грешки, 
което е довело до намаляване общият брой и относителният дял на върнатите 
в прокуратурата дела спрямо общия брой на внесените прокурорски актове в 
съда за 2013 година и намаляване на оправданите лица спрямо 2012 г. 

По т.2 във връзка с отправените препоръки е въведена отделна книга за 
отразяване на присъдите, получени за изпълнение по делегация и отделен 
азбучник към книгата.  

   
През 2014 г. е осъществен одит на РП Ихтиман за 2013 г., извършен от 

звено „Вътрешен одит” при  Прокуратура на Република България. 
В РП Ихтиман са извършени общо три проверки: 

 На 01.07.2014 г. в РП Ихтиман е извършена проверка за спазване 
принципа за случайно разпределение на преписки и дела в РП 
Ихтиман за периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.  на основание 
заповед №510/19.06.2014 г. на Окръжния прокурор на СОП.4 

 
 На 26.11.2014 г. на основание  Заповед № 991/03.11.2014 г. на 

Окръжния прокурор на ОП София в РП Ихтиман е извършена 

                                         
4 Констатациите и препоръките са коментирани по-горе – в т. 5 от настоящия Акт. 
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цялостна ревизия на дейността на прокуратурата за периода 
01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.  При проверката са отправени 
следните препоръки:  

а) „при решаване на преписки, по които се установяват данни и 
основание за изпращане на материалите по компетентност на 
административен или друг орган извън системата на прокуратурата да се 
изпращат материалите на съответния орган”; 

б) „да се извършва периодична проверка на спрените наказателни 
производства по чл. 244, ал.1, т.3 и да се възобновяват в едногодишния срок. 
Да се извършва внимателна преценка при спиране на наказателни 
производства срещу известен извършител. Да се извършва щателна проверка 
на издирваното лице, не само призоваване. Да се указва издирване и събиране 
на сведения като например: лицето дали се намира в местата за лишаване от 
свобода или арести, дали има регистриран трудов договор и евентуално 
издирване и призоваване по месторабота, справка от трите мобилни 
оператори за регистриран договор и мобилен телефон на лицето и т.н. В тази 
връзка да се възобновят спрените досъдебни производства,посочени по-горе”; 

в) „да се спазва срочността при решаване на досъдебни производства”; 
г) „да се извършва по внимателна преценка при досъдебните 

производства относно пълно и всестранно разследване”; 
д) за служебна проверка са изискани три броя прокурорски преписки.  
Изпълнението на препоръките, дадени в доклада на СОП, съгласно 

представената от РП Ихтиман информация включва: 
По буква а) – обръщане на внимание на прокурорите при решаване на 

преписки, по които се установяват данни и основание за изпращане на 
материалите по компетентност на административен или друг орган извън 
системата на прокуратурата да се изпращат материалите на съответния орган. 

По буква б) – В РП Ихтиман е въведена практика спрените досъдебни 
производства срещу известен извършител да се докладват на наблюдаващите 
прокурори всяко тримесечие, след което се изпращат писма до съответните 
РУП относно извършените ОИМ, а при възникване на необходимост същите 
се възобновяват. Обърнато е внимание на прокурорите за изпълнение на 
дадените в т.2 препоръки от СОП  относно щателна проверка на издирваното 
лице и указване издирване и събиране на сведения. 

По буква в) – обърнато е внимание на прокурорите относно спазване  
срочността при решаване на досъдебни производства 

По буква г) – обърнато е внимание на прокурорите относно извършване 
по внимателна преценка при досъдебните производства относно пълно и 
всестранно разследване 

По буква д) – изисканите преписки са изпратени своевременно в СОП. 
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 На 26.11.2014 г. на основание Заповед №993/03.11.2014 г. на 
Окръжния прокурор на ОП София в РП Ихтиман е извършена 
проверка относно цялостна организация на работата и 
ефикасността на упражнения надзор за законност в РП Ихтиман 
за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.  

При проверката не са отправени препоръки и забележки. 
 
7.  През 2013 и 2014 г. прокурорите и съдебните служители от РП 

Ихтиман са взели участие в организирани обучения, отразени в Справки № 
1 за съответните  години.  

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 
 
Броят на наблюдаваните преписки5 в РП Ихтиман през 2013 г. е бил 

929, от които 818  новообразувани и 111 – образувани в предходни периоди. 
През  2014 г. броят на наблюдаваните е бил 948, от които 792 
новообразувани, а образуваните през предходни периоди – 156 бр. 

През 2013 г. са решени  820 преписки, а през 2014 г.– 920.  
Отказите да се образува наказателно производство през 2013 г. са 

366 /44,6 % от решените преписки/, а през 2014 г. – 486 / 52,8 %/.  
Образувани досъдебни производства през 2013 г. са 406 /49,5 %/, а 

през 2014 г. – 348 /37,8 %/. 
Изпратените по компетентност преписки през 2013 г. са  31, а през 

2014 г. – 36. 
Прекратени преписки  през 2013 с резолюция, /съгласно Указание И 

– 281/2006 г., както и на основание Инструкция И 89/2011 г./ - са 17 за 2013 г.  
 
От посочените цифри е видно, че през 2014 г. относителният дял на 

образуваните досъдебни производства в РП – Ихтиман  е редуциран с 
11,7%, докато процентът на отказите от образуване на досъдебно 
производство е увеличен  с 8,2%. 

От проверяваната прокуратура  не се отчитат останали нерешени 
към 31.12.2014 г., образувани преди 31.12.2013 г., преписки. 

 
Обжалваните откази от образуване на досъдебно производство през 

2013 г. са  21 /5,7 % от постановените откази/, а през 2014 г.  също са 21, но 
относителният дял възлиза на 4,3%. През 2013 се отчитат 8 бр. отменени 

                                         
5 По данни от представените от проверявания орган Справки № 2 за 2013 и 2014 г.  
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постановления за отказ от образуване на досъдебно производство – 3,8 % от 
обжалваните, а през 2014 г. – отменените постановления за отказ са 7 бр. – 
3,3%. 

Сравнението сочи, че относителният дял, както на обжалваните, 
така и на отменените обжалвани постановления за отказ от образуване на 
досъдебни производства, намалява през втората година от проверявания 
период, като процентът на отменените след обжалването постановления 
е сведен до 3,3%. 

 
На случаен принцип бяха проверени следните преписки, 

приключили с отказ от образуване на досъдебно производство: 
 
Пр. пр. № 1321/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Десислава Христова. Образувана е по повод получена в РП – Ихтиман  на 
04.08.2014 г. жалба. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 
– Стоименова. След приет от СОП самоотвод на прокурор Стоименова, 
преписката е разпределена на прокурор Христова. На 03.10.2014 г.  е 
възложена проверка на РУП - Ихтиман със срок 30 дни. Преписката е 
върната в РП Ихтиман по компетентност на 21.10.2014 г. На 19.11.2014 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните. 
Постановлението е обжалвано и с постановление от 16.01.2015 г. на СОП 
постановлението на РП – Ихтиман е потвърдено.  

 
Пр. пр. № 953/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Десислава Христова. Образувана е по повод получена в РП – Ихтиман  на 
30.05.2014 г. жалба. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 
от същата дата. На 17.06.2014 г.  е възложена проверка на РУ Ихтиман със 
срок 30 дни. На 23.07.2014 г. е удължен срокът  за проверка с още 30 дни. 
Преписката е върната след извършена проверка в РП - Ихтиман на 26.08.2014 
г.  по компетентност. На 29.10.2014 г.  е изготвено постановление за отказ да 
се образува досъдебно производство. В постановлението е указано копие да 
се изпрати на страните, както и възможността за обжалване. 
Постановлението е обжалвано и с постановление от 19.11.2014 г. на СОП 
постановлението на РП – Ихтиман е потвърдено.  

 
Пр. пр. № 1762/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Десислава Христова. Образувана е по повод получена в РП – Ихтиман  на 
04.11.2013 г. жалба. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор 
от същата дата. На 05.11.2013 г.  е възложена проверка на РУ Ихтиман със 
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срок 30 дни. На 06.12.2013 г. е удължен срокът  за проверка с  2 месеца. 
Преписката е върната след извършена проверка в РП - Ихтиман на 03.02.2014 
г.  по компетентност. На 10.03.2014 г.  е изготвено постановление за отказ да 
се образува досъдебно производство. В постановлението е указано копие да 
се изпрати на страните, както и възможността за обжалване. 
Постановлението е обжалвано и с постановление от 07.07.2014 г. на СОП 
постановлението на РП – Ихтиман е потвърдено.  

 
Пр. пр. № 1921/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Аделина Банкова. Образувана е по повод получена докладна записка в РП – 
Ихтиман  от РУП - Костенец на 29.11.2013 г. Приложен е протокол за избор 
на наблюдаващ прокурор от същата дата. На 12.12.2013 г. с постановление 
е отказано образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, 
т.1 от НПК. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните и 
че същото подлежи на обжалване пред СОП. Постановлението е обжалвано с 
жалба от 02.01.2014 г. С постановление от 10.01.2014 г. на СОП 
постановлението на РП – Ихтиман е отменено и преписката е върната в РП 
Ихтиман. С постановление от 07.02.2014 г. преписката е върната на РУП - 
Костенец като е указан срок 30 дни. Същата е върната отново в РП Ихтиман 
на 14.03.2014 г. с изпълнени указания. С постановление от 17.03.2014 г. 
отново е постановен отказ за образуване на досъдебно производство на 
същото основание.  Препис е изпратен и в СОП за сведение. Отново е 
внесена жалба от 10.04.2014 г. срещу постановлението на РП Ихтиман. С 
постановление на СОП от 22.04.2014 г. постановлението от 17.03.2014 г. за 
отказ е потвърдено. 

 
Пр. пр. № 1411/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Аделина Банкова. Образувана е по повод постъпила жалба в РП – Ихтиман  
от 26.08.2013 г. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 
същата дата. На 29.08.2013 г. е възложена проверка на РУП Ихтиман  без 
да се сочи срок.  На 03.10.2013 г. преписката е върната в РП Ихтиман по 
компетентност. С постановление от 24.10.2013 г. е отказано образуване на 
досъдебно производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 от  НПК. По 
преписката е приложено и известие за изпращане на копия. С постановление 
от 24.01.2014 г. на СОП постановлението за отказ на РП Ихтиман  е 
потвърдено. 

 
Пр. пр. № 1915/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Аделина Банкова. Образувана е по повод постъпила на 28.11.2013 г. по 
компетентност от РУП Ихтиман преписка ведно с докладна записка. 
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Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. С 
постановление от 17.12.2013 г. е отказано образуването на досъдебно 
производство на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. Указано е преписи да се 
изпратят на страните. Изготвено е писмо от районния прокурор на 16.01.2014 
г. до РУП Ихтиман на основание чл. 178, ал.2 от НПК да се връчи 
постановлението за отказ на една от страните. На 27.01.2014 г. е получена 
жалба срещу постановлението чрез РП Ихтиман до СОП. На 27.01.2014 г. 
преписката е изпратено по компетентност в СОП. На 11.02.2014 г. с 
постановление на СОП е потвърдено постановлението на РП Ихтиман. На 
23.06.2014 г. постановлението на СОП е обжалвано и с постановление от 
29.07.2014 г. на САП е потвърдено постановлението на СОП. Същото е 
обжалвано пред ВКП и е потвърдено с постановление от 11.11.2014 г. на 
ВКП. 

 
Пр. пр. № 1816/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Десислава Стоименова. Образувана е по повод получен в РП – Ихтиман  на 
14.11.2013 г. сигнал. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор от същата дата. На 18.11.2013 г.  е възложена е проверка на РУП 
- Ихтиман със срок 60 дни. На 27.12.2013 г. преписката е върната след 
извършена проверка в РП - Ихтиман   по компетентност. На 06.02.2014 г.  е 
изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните и че същото 
подлежи на обжалване. Постановлението е обжалвано и с постановление от 
25.02.2014 г. на СОП постановлението на РП – Ихтиман е потвърдено.  

 
 
Пр. пр. № 1124/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Десислава Стоименова. Образувана е по повод получена в РП – Ихтиман  
на 27.06.2013 г. докладна записка ведно с материали от РУП - Ихтиман. 
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. 
На 09.08.2013 г. е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно 
производство. В постановлението е указано копие да се изпрати на страните 
и че същото подлежи на обжалване. Постановлението е обжалвано и с 
постановление от 28.08.2013 г. на СОП постановлението на РП – Ихтиман е 
потвърдено.  

 
Пр. пр. № 1510/2012 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор 

Десислава Стоименова. Образувана е по повод получена в РП – Ихтиман  
докладна записка ведно с материали на 16.10.2012 г.  Приложен е протокол 
за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата. На 16.11.2012 г.  е 
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изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. В 
постановлението е указано копие да се изпрати на страните и че същото 
подлежи на обжалване. Постановлението е обжалвано и с постановление от 
24.01.2013 г. на СОП постановлението на РП – Ихтиман е потвърдено.  
 
 Предвид изложеното, касаещо образуването, движението и 
приключването на преписките, които са приключени с отказ от образуване 
на досъдебно производство, могат да се изведат следните изводи: 

Назначаването на проверки по преписки през 2013 и началото на 2014 
г. в РП – Ихтиман се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на 
главния прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 
предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 
на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

Преписките в Районна прокуратура – Ихтиман се решават от 
прокурорите в срок. Проверките са извършени с необходимата пълнота и 
задълбоченост. Прокурорските актове са обосновани. 

В обстоятелствената част на постановленията, с които е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, се съдържат 
номерата както на прокурорските преписките на РП – Ихтиман, така и 
номерата от съответното РУП, което сочи за прегледност при работата 
по съответната преписка. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство 
се указва възможността за обжалването им пред по-горестоящата 
прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 
досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и се 
изпращат на ОП – София по компетентност.  

 
ІІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП – Ихтиман, на основание чл.54, ал.1, т.2 
ЗСВ. 

 
През 2013 г. в РП – Ихтиман са наблюдавани общо 1398 досъдебни, 

бързи и незабавни производства, от които 1310 досъдебни производства, 87 – 
бързи и 1 незабавно производства. Новообразуваните са както следва: 
досъдебни производства – 755, както и  85 бързи  и  1 незабавно 
производства.    

През 2014 г. в РП – Ихтиман  са наблюдавани общо 1066 досъдебни, 
бързи и незабавни производства,  от които 978 досъдебни производства, 87 
бързи производства и 1 незабавно производства. Новообразуваните са както 
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следва: досъдебни производства – 585 и всички бързи /87/ и незабавни 
производства – 1. 

Приключени от разследващ орган и решени от прокурор в 
предвидените в НПК срокове през 2013 г. са 1122 досъдебни, 63 бързи и 1 
незабавно производства. През 2014 г. са приключени 804 досъдебни 
производства и 70 бързи и 1 незабавно производства.   

 
Прекратените наказателни производства  през 2013 г. са общо 563/98 

водени срещу известен извършител и 465 водени срещу неизвестен 
извършител/, от тях прекратени поради изтекла давност – 346. Обжалвани 
пред съда са 15 постановления, от които 10 са отменени. Обжалвано пред 
по-горестояща прокуратура е 1 постановление, което е потвърдено. 

 Прекратените наказателни производства  през 2014 г. са общо 343 /89 
водени срещу известен извършител и 254 водени срещу неизвестен 
извършител/, от тях прекратени по давност 141. Обжалвани пред съда са 6 
постановления, 3 от които са отменени. Не се отчитат обжалвани пред по-
горестояща прокуратура постановления.  

 
 На случаен принцип бяха проверени досъдебни производства, по 

които наказателното производство е прекратено: 
 
Пр. пр. № 93/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 5001/2013г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Стоименова. 
Досъдебното производство е получено в РП – Ихтиман  на 03.10.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  05.10.2014 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страните, като  е указано, че може да се обжалва по реда на чл. 
243, ал.3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са обратни разписки. Указано е 
след влизане в сила на постановлението делото да се изпрати на Агенция 
„Митници” с цел реализиране на административно-наказателна отговорност 
по реда на чл. 123, ал.1 от ЗАДС.  Постановлението не е обжалвано. 

 
Пр. пр. № 1424/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 262/2013г. 

по описа на РУП Костенец. Прокурор Десислава Стоименова. 
Досъдебното производство е получено в РП – Ихтиман  на 07.02.2014 г. с 
мнение за съд. С постановление от  07.03.2014 г. на основание чл. 24, ал.1 т.8 
от НПК делото е прекратено. Копие от постановлението  е изпратено на 
страните, като  е указано, че може да се обжалва по реда на чл. 243, ал. 3 
НПК - в 7-дневен срок. Приложени са обратни разписки. Указано е след 
влизане в сила на постановлението делото да се изпрати на местната комисия 
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за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  
Постановлението е обжалвано. С определение от 24.03.2014 г. на РС 
Ихтиман е потвърдено постановлението на РП Ихтиман. Определението на 
РС Ихтиман е обжалвано пред ОС София, който с определение от 18.06.2014 
г. е отменил определението на РС Ихтиман. Със споразумение от 16.07.2014 
г. е определено наказание обществено порицание, което да се изпълни чрез 
съобщение, поставено на таблото на административната сграда на 
кметството на гр. Долна баня за срок от три месеца. 

 
Пр. пр. № 516/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 42/2013г. по 

описа на РУП Костенец. Прокурор Десислава Стоименова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 29.04.2013 г. с мнение за 
прекратяване. С постановление от  23.05.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е 
обратна разписка.  

 
Пр. пр. № 57/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 154/2013г. по 

описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Стоименова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 05.09.2013 г. с мнение за 
прекратяване. С постановление от  24.10.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са 
обратни разписки.  

 
Пр. пр. № 1019/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 206/2013г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Стоименова. 
Досъдебното производство е получено в РП – Ихтиман  на 12.07.2013 г. с 
мнение за прекратяване. С постановление от  27.08.2013 г. на основание чл. 
24, ал.1 т.1 от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са 
обратни разписки. 

 
Пр. пр. № 859/2012 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 225/2012г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Стоименова. 
Досъдебното производство е получено в РП – Ихтиман  на 12.03.2013 г. с 
мнение за прекратяване. С постановление от  19.04.2013 г. на основание чл. 
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24, ал.1 т.1 от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са 
обратни разписки. Постановлението за прекратяване е обжалвано и с 
определение от 21.12.2013 г. на РС Ихтиман жалбата е върната и е 
прекратено производството по НЧД, тъй като жалбата е подадана след срока. 
Определението е атакувано пред ОС София, който с определение от 
20.01.2014 г. е потвърдил определението на РС Ихтиман. 

 
Пр. пр. № 779/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 86/2013г. по 

описа на РУП Костенец. Прокурор Десислава Стоименова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 23.05.2013 г. с мнение за 
прекратяване. С постановление от  26.07.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т.1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са 
обратни разписки. Постановлението за прекратяване е обжалвано и с 
определение от 23.09.2013 г. на РС Ихтиман постановлението за 
прекратяване на РП Ихтиман е потвърдено.  

 
Пр. пр. № 1114/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 159/2014г. 

по описа на РУП Костенец. Прокурор Десислава Стоименова. 
Досъдебното производство е получено в РП – Ихтиман  на 04.09.2014 г.  с 
мнение за прекратяване. С постановление от  31.10.2014 г. на основание чл. 
24, ал.1 т. 9 от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложени са 
обратни разписки. Постановлението за прекратяване не е обжалвано.  

 
Пр. пр. №2062 /2011 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 603/2014г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Христова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 28.02.2013 г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от  11.03.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е 
обратна разписка. Постановлението за прекратяване е обжалвано и с 
определение от 09.05.2013 г. РС Ихтиман е потвърдил постановлението на 
РП Ихтиман. Определението е обжалвано пред СОС, който с определение от 
14.08.2013 г. е потвърдил определението на РС Ихтиман. 
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Пр. пр. №1304 /2012 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 337/2012г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Христова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 27.12.2012 г.  с мнение за съд. С 
постановление от  24.01.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 1 от НПК 
наказателното производство е прекратено. Копие от постановлението  е 
изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на обжалване по реда на 
чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е обратна разписка. Указано 
е след влизане  на постановлението в сила един екземпляр от същото да се 
изпрати на началника на РУП - Ихтиман с оглед налагане на 
административно наказание по реда на чл. 424, ал.5 вр. чл. 218б от НК.  
Постановлението за прекратяване е обжалвано и с определение от 11.02.2013 
г. РС Ихтиман е потвърдил постановлението на РП Ихтиман. Определението 
е обжалвано пред СОС, който с определение от 26.03.2013 г. е потвърдил 
определението на РС Ихтиман. 

 
Бяха проверени и следните досъдебни производства на прокурор 

Десислава Христова, по които наказателното производство е 
прекратено:  пр.пр. № 1238/11 г. по описа на РП Ихтиман; пр.пр. № 1173/11 
г.  

 
Пр. пр. № 524/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 92/2014г. по 

описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Христова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 20.05.2014 г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от  11.06.2014 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е 
обратна разписка.  

 
Пр. пр. № 1577/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 385/2013г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Христова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 24.02.2014 г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от  25.03.2014 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е 
обратна разписка. Постановлението за прекратяване на наказателното 
производство не е обжалвано. 
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Пр. пр. № 1551/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 2/2014г. по 
описа на ОСлС при СОП. Прокурор Десислава Христова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 30.10.2014 г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от  01.12.2014 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е 
обратна разписка. Постановлението е обжалвано и РС Ихтиман с 
определение от 18.02.2015 г. е потвърдил постановлението. Към момента 
определението е обжалвано с частна жалба пред СОС.  

 
Пр. пр. № 616/2012 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 330/2012г. 

по описа на РУП Ихтиман.  Прокурор Аделина Банкова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 26.11.2012 г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от  03.12.2014 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като не е указано, че 
постановлението подлежи на обжалване. Връчено е лично. Постановлението 
е обжалвано и РС Ихтиман с определение от 07.01.2013 г.  оставя жалбата 
без разглеждане. Определението на РС Ихтиман е потвърдено от СОС на 
21.03.2013 г. с определение. 

 
Пр. пр. № 1108/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 59/2013г. 

по описа на ОДМВР София.  Прокурор Аделина Банкова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 11.11.2013 г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от  25.11.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 1 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, указано е същото подлежи на 
обжалване в седмодневен срок. Приложена е обратна разписка. 
Постановлението не е обжалвано.  

 
Пр. пр. № 644/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 64/2013г. по 

описа на РУП Костенец. Прокурор Аделина Банкова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 07.06.2013 г.  с мнение за 
прекратяване. С постановление от  19.06.2013 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 4 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е 
обратна разписка. Постановлението не е обжалвано.  
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Пр. пр. № 287/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП  № 68/2014г. по 
описа на РУП Ихтиман. Прокурор Аделина Банкова. Досъдебното 
производство е получено в РП – Ихтиман  на 24.06.2014 г. с мнение за 
прекратяване. С постановление от  26.06.2014 г. на основание чл. 24, ал.1 т. 7 
от НПК наказателното производство е прекратено. Копие от 
постановлението  е изпратено на страните, като  е указано, че подлежи на 
обжалване по реда на чл. 243, ал. 3 НПК - в 7-дневен срок. Приложена е 
обратна разписка. Постановлението не е обжалвано.  

 
При проверката на произнасянията на прокурорите от РП – Ихтиман 

по досъдебните производства, приключили с прекратяване на 
наказателното производство, проверяващият екип констатира, че  
прокурорските преписки се администрират своевременно. 

Преписките са подредени хронологично. 
В постановленията за прекратяване на наказателното производство 

се описва както номерът на преписката, така и номерът на досъдебното 
производство по описа на съответното РУП.  

 
Спрените досъдебни производства  през 2013 г. са общо 397, от тях 

спрени срещу неизвестен извършител – 393, спрени срещу известен 
извършител – 4. 

Спрените досъдебни производства през 2014 г. са общо 333, от които 
322 срещу неизвестен извършител и 11 срещу известен извършител. 

 През 2013  г. са изготвени 446 предложения от разследващите органи 
до наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване на 
срока за разследване, като само 1 бр. не е  уважено. През 2014 г. са 
изготвени 568 такива предложения, от които не е уважено  само едно. 

 Направените през 2013 г. искания от наблюдаващия прокурор 
за продължаване срока на разследването до административния 
ръководител на прокуратура са 183, а през 2014 г. -  153, като всички 
са уважени.  

През 2013 г. общият брой на исканията от наблюдаващия 
прокурор за продължаване срока на разследването до 
административния ръководител на по-горестоящата прокуратура 
са 100 /1 бр. – не е уважено/, през 2014 г. – 145, от които неуважено е 
също само 1 искане. 

През 2013 и 2014 г. прокурорите от РП – Ихтиман не  са изготвени 
искания за вземане на обезпечителни мерки по реда на НПК.  
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Беше извършена проверка на досъдебни производства, образувани 
срещу известен извършител, по които наказателното производство е 
спряно или спряно и възобновено: 6 

 
Пр. пр. № 451/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 86/2014 г. по 

описа на РУП - Костенец. Прокурор – Аделина Банкова. Досъдебното 
производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 
24.03.2014 г. за престъпление по чл. 191, ал.2 НК.  Производството е спряно с 
постановление от 09.12.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК. Указано е, 
че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок, препис да се 
изпрати на РУП-Костенец с указание в едномесечен срок да се извършат 
необходимите действия относно установяване на свидетел, да се изискат 
справки за пребиваването на извършителя на територията на РБ и евентуално 
да се изготви предложение за възобновяване на досъдебното производство. 
На 30.01.2015 г. РП Ихтиман изисква да се изпрати докладна записка 
относно извършените ОИМ като е указан срок един месец. На 12.02.2015 г. 
същата е изпратена. На 16.02.2015 г. е изпратено писмо до началника на РУП 
Костенец, с което е указано да се установи местонахождението на свидетеля, 
както и да се изпълнят дадените указания в постановлението за спиране, като 
е указан 10-дневен срок. Производството не е възобновено.  

 
Пр. пр. № 748/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 167/2014 г. 

по описа на РУП - Костенец. Прокурор – Аделина Банкова. Досъдебното 
производство е образувано срещу известен извършител с постановление от 
25.06.2014 г. за престъпление по чл. 182, ал.1НК.  Производството е спряно с 
постановление от 17.11.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК. Не се 
указва, че постановлението  подлежи на обжалване. Указва се препис да се 
изпрати на РУП - Костенец за сведение с указание да се извършат 
необходимите действия относно установяване на свидетеля и в 3-месечен 
срок да се докладва. С резолюция върху постановлението за спиране от 
30.01.2015 г. е отбелязано, делото да се докладва преди изтичане на 1 година 
от спирането, ако лицето не е установено преди това. Положена е втора 
резолюция на административния ръководител от 05.05.2015 г. -
наблюдаващият прокурор да прецени основателността на 244, ал.8 от НПК. 

Производството не е възобновено към момента на проверката.  
 

                                         
6 Предвид спазване ЗЗЛД и разпоредбата на чл. 198 от НПК, не се публикува пълното движение на 

конкретно проверените досъдебни производства. 
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Пр. пр. № 981/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 259/2013 г. по 
описа на РУП Ихтиман. Прокурор Аделина Банкова. Образувано е на 
08.08.2013 г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 191, ал.2 
НК. С постановление от 13.02.2014 г. производството е спряно на основание 
чл. 244, ал.1 т.3 НПК. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 
РУП Ихтиман за сведение. На 01.04.2014 г. производството е възобновено на 
основание чл. 245, ал.2 от НПК. Удължен е срокът по разследването и е 
привлечено лицето в качеството на обвиняем. С постановление от 22.08.2014 
г. досъдебното производство е внесено за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а НК в РС 
Ихтиман. С разпореждане от 26.08.2014 г. РС Ихтиман е прекратил 
производството по НАХД и е върнал същото на РП Ихтиман за отстраняване 
на съществени процесуални нарушения. На 16.09.2014г. делото отново е 
внесено в РС Ихтиман по същия ред. С решение от 15.10.2014 г. лицето е 
признато за виновно и е освободено от наказателна отговорност като му е 
наложено административно наказание в размер на 1000 лв. 

 
Пр. пр. № 941/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 191/2014 г. 

по описа на РУП - Ихтиман. Прокурор – Десислава Христова. 
Досъдебното производство е образувано срещу известен извършител с 
постановление от 17.06.2014 г. за престъпление по чл. 209, ал.1 НК.  
Производството е спряно с постановление от 24.10.2014 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.3 НПК. Указано е, че постановлението може да се обжалва в 7-
дневен срок, препис да се изпрати на жалбоподателя, РУП - Ихтиман за 
установяване местонахождението на свидетеля. Няма изрично указване къде 
да се съхранява делото. На 09.01.2015 г. РП Ихтиман изисква справка 
относно проведените ОИМ, на 05.05.2015 г. наблюдаващият прокурор отново 
изисква справката, но до момента на проверката липсва отговор. 

 
По прокурорски преписки № 451/14 г., № 748/14 г. и №941/14 г. не се 

установява наличието на план относно ОИМ, които следва да се извършват 
за установяване местонахождението на лицето. Въпреки изисканите от 
РП Ихтиман такива не са изпратени от съответното РУП. В 
постановлението за образуване  по пр.пр. № 941/14 г. е указано на основание 
чл. 215, ал.1 от НПК началникът на РУП Ихтиман да определи служител за 
извършване на необходимите ОИМ и да е даден 2-месечен срок.  

Констатира се, че преписките, спрени срещу известен извършител, се 
съхраняват в прокуратурата. 
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Пр. пр. № 1037/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 328/2014 г. 
по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Стоименова. Образувано 
е на 22.10.2013 г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 183, 
ал.1 НК. С постановление от 24.07.2014 г. производството е спряно на 
основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК. Указано е препис от постановлението да се 
изпрати на РУП - Ихтиман за  продължаване издирване на извършителя. На 
28.07.2014 г. производството е възобновено на основание чл. 245, ал.2 от 
НПК. Удължен е срокът по разследването и е привлечено лицето в 
качеството на обвиняем. На 04.03.2015 г. по досъдебното производство е 
внесен обвинител акт в РС Ихтиман.  С разпореждане от 27.03.2015 г. делото 
е насрочено 28.04.2015 г. Делото е отложено за 02.06.2015 г. 

 
Пр. пр. № 1824/2012 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 127/2012 г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Стоименова. Образувано 
е на 05.12.2012 г. срещу известен извършител за престъпление по чл. 343в, 
ал.2 НК. С постановление от 07.05.2013 г. производството е спряно на 
основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК. Производството е възобновено на 
17.05.2013 г. С писмо от 05.09.2013 г. е внесен обвинителен акт в РС 
Ихтиман. С разпореждане от 23.09.2013 г. делото е насрочено за 05.11.2013 г. 
По преписката са приложени копия от протоколите от съдебните заседания, 
както и споразумение за прекратяване на наказателното производство на 
основание чл. 384 от НПК. 

 
Допълнително са проверени следните досъдебни производства, по 

които  производството е спирано: 
Пр.пр. № 1044/2012 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 267/2012 г. по 

описа на РУП - Ихтиман;  
Пр.пр. №  214/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 7/2013 г. по 

описа на ОДП; 
Пр.пр. № 100/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 81/2013 г. по 

описа на РУП - Костенец; 
Пр.пр. № 1239/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 5087/2013 г. по 

описа на РУП –Ихтиман; 
Пр.пр. № 742/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 118/2013 г. по 

описа на РУП - Ихтиман; 
Пр.пр. № 2083/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 433/2013 г. по 

описа на РУП -Ихтиман; 
 
Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - 
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Ихтиман  в своите искания за удължаване на срока спазват действалото 
през проверявания период Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на 
Главния прокурор на Република България, отменено със Заповед на главния 
прокурор № ЛС – 1987/ 30.05.2014 г. 

Спазва се едногодишният срок по чл. 244, ал. 8 от НПК. 
 
Извършена е  проверка и на следните досъдебни производства, 

образувани срещу неизвестен извършител, по които наказателното 
производство е спирано: 

 
Пр. пр. № 1476/2013 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 220/2014 г. 

по описа на РУП Костенец. Прокурор – Десислава Стоименова. 
Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител с 
постановление от 11.09.2013 г. за престъпление по чл. 129, ал.1 НК.  
Производството е спряно с постановление от 20.06.2014 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.2 НПК. Указано е, че постановлението може да се обжалва по реда 
на чл. 244, ал.5 НПК, препис да се изпрати на страната, материалите да се 
изпратят за продължаване издирването на извършителя. Постановлението е 
обжалвано пред РС Ихтиман, който с определение от 28.08.2014 г. е 
потвърдил постановлението за спиране.  

 
Пр. пр. № 215/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 57/2014 г. по 

описа на РУП Ихтиман. Прокурор – Десислава Стоименова. Досъдебното 
производство е образувано срещу неизвестен извършител с постановление 
от 10.02.2014 г. за престъпление по чл. 194, ал.1 НК.  Производството е 
спряно с постановление от 11.04.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. 
Указано е, че постановлението може да се обжалва по реда на чл. 244, ал.5 
НПК, препис да се изпрати на страната, материалите да се изпратят за 
продължаване издирването на извършителя. Постановлението не е 
обжалвано.  

 
Пр. пр. № 457/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 66/2014 г. по 

описа на РУП Костенец. Прокурор – Десислава Стоименова. Досъдебното 
производство е образувано срещу неизвестен извършител по реда на чл. 
212, ал.3 от НПК за престъпление по чл. 195, ал.1 НК.  Производството е 
спряно с постановление от 26.05.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. 
Указано е, че постановлението може да се обжалва по реда на чл. 244, ал.5 
НПК, препис да се изпрати на страната, материалите да се изпратят за 
продължаване издирването на извършителя. Постановлението не е 
обжалвано.  



 
 

31 

 
Пр. пр. № 1200/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 274/2013 г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Десислава Стоименова. Образувано 
е на 26.08.2013 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, 
ал.1 НК. В постановлението за образуване е указано да се изготви план за 
ОИМ. По преписката няма данни за приложен план за ОИМ. Наказателното 
производство е спряно на 26.05.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.3 НПК. 
Указано е препис от постановлението да се изпратят на РУП Ихтиман за 
продължаване на издирване на лицето, като същият да бъде обявен за ОДИ. 
Производството е възобновено на 26.08.2014 г. на основание чл. 245, ал.2 от 
НПК. От материалите по преписката, съхранявани в РП Ихтиман, не се 
установяват какви процесуални действия са извършени след възобновяване 
на досъдебното производство. На 31.10.2014 г. производството отново е 
спряно на основание чл. 244, ал.1 т. 2 НПК.  

 
Проверени са и следните прокурорски преписки  на прокурор 

Десислава Стоименова, по които наказателното производство е 
спирано: пр.пр. № 2010/2013 г.; пр. пр. № 263/2014 г.; № 667/2013г. ; № 
580/2013 г. ; № 553/2013 г.; № 681/2013 г.; № 409/2013 г. 

 
Пр. пр. № 310/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 88/2014 г. по 

описа на РУП Ихтиман. Прокурор – Десислава Христова. Досъдебното 
производство е образувано срещу неизвестен извършител на 24.03.2014 г. 
за престъпление по чл. 194, ал.1 НК.  Производството е спряно с 
постановление от 22.05.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. Указано е, 
че постановлението може да се обжалва по реда на чл. 244, ал.5 НПК, препис 
материалите да се изпратят на РУП Ихтиман за продължаване издирването 
на извършителя, копие да се изпрати ни на страната. Приложена е и обратна 
разписка. Постановлението не е обжалвано.  

 
Пр. пр. № 302/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 85/2014 г. по 

описа на РУП Ихтиман. Прокурор – Десислава Христова. Досъдебното 
производство е образувано срещу неизвестен извършител на 19.03.2014 г. 
за престъпление по чл. 194, ал.1 НК.  Производството е спряно с 
постановление от 19.05.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. Указано е, 
че постановлението може да се обжалва по реда на чл. 244, ал.5 НПК, препис 
материалите да се изпратят на РУП Ихтиман за продължаване издирването 
на извършителя, копие да се изпрати ни на страната. Приложена е и обратна 
разписка. Постановлението не е обжалвано.  
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Пр. пр. № 303/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 84/2014 г. по 
описа на РУП Ихтиман. Прокурор – Десислава Христова. Досъдебното 
производство е образувано срещу неизвестен извършител на 19.03.2014 г. 
за престъпление по чл. 216, ал.4 НК.  Производството е спряно с 
постановление от 22.05.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. Указано е, 
че постановлението може да се обжалва по реда на чл. 244, ал.5 НПК, препис 
материалите да се изпратят на РУП Ихтиман за продължаване издирването 
на извършителя, копие да се изпрати ни на страната. Приложена е и обратна 
разписка. Постановлението не е обжалвано.  

 
Пр. пр. № 292/2014 г. по описа на РП – Ихтиман, ДП № 82/2014 г. по 

описа на РУП Ихтиман. Прокурор – Десислава Христова. Досъдебното 
производство е образувано срещу неизвестен извършител на 17.03.2014 г. 
за престъпление по чл. 194, ал.1 НК.  Производството е спряно с 
постановление от 26.05.2014 г. на основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. Указано е, 
че постановлението може да се обжалва по реда на чл. 244, ал.5 НПК, препис 
материалите да се изпратят на РУП Ихтиман за продължаване издирването 
на извършителя, копие да се изпрати ни на страната. Приложена е и обратна 
разписка. Постановлението не е обжалвано. 

  
Проверени са и следните прокурорски преписки, образувани и спрени 

срещу неизвестен извършител на прокурор Христова: 
№ 602/2013 г.; № 782/2013 г.; № 700/13 г.; 689/13 г.; 479/2013 г.; № 

518/2014 г.; № 299/2014 г.; № 115/14 г.; № 353/2014 г.; № 172/2014 г.; № 
383/2014 г.; № 691/2013 г.; № 1888/2012 г.; № 578/2013 г.; № 565/2013 г.; № 
564/2013 г. 

 
Пр. пр. № 1896/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 414/2013 г. 

по описа на РУП Ихтиман. Прокурор Аделина Банкова. Образувано е на 
17.12.2013 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 
НК. Наказателното производство е спряно на 17.02.2015 г. на основание чл. 
244, ал.1 т.3 НПК. Указано е препис от постановлението заедно с 
материалите по досъдебното производство да се изпратят на РУП - Ихтиман 
с указания в едномесечен срок да се извършат необходимите действия: 
установяване на лицето, да се изискат справки относно пребиваването на 
територията на РБ, както и да се посочи номерът на телеграмата, с която 
лице е обявено за ОДИ. На 18.03.2015 г. с докладна записка РП Ихтиман е 
уведомена, че лицето е обявено за ОДИ с телеграма на ГДНП № 
11026/17.03.2015 г. Към момента делото не е възобновявано. 
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Пр. пр. № 839/2014 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 151/2014 г. по 
описа на РУП Ихтиман. Прокурор Аделина Банкова. Образувано е на 
20.05.2014 г. срещу  неизвестен извършител за престъпление по чл. 206, ал. 
1 НК. С постановление от 24.07.2014 г. производството е спряно на 
основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. Указано е досъдебното производство ведно 
с постановлението да се изпратят в РУП - Ихтиман за сведение и изпълнение, 
указана е възможността за обжалване в 7-дневен срок и е приложена обратна 
разписка. Същото е обжалвано като с определение от 29.09.2014 г. РС 
Ихтиман е потвърдил постановлението на РП Ихтиман.  

 
Пр. пр. № 1990/2012 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 46/2013 г. по 

описа на РУП Костенец. Прокурор Аделина Банкова. Образувано е на 
19.03.2013 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 
1 НК. С постановление от 21.10.2013 г. производството е спряно на 
основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. Указано е ДП ведно с постановлението да се 
изпратят в РУП Ихтиман за сведение и изпълнение, указана е възможността 
за обжалване в 7-дневен срок и е приложена обратна разписка. Същото е 
обжалвано като с определение от 14.11.2013 г. на РС Ихтиман е потвърдил 
постановлението на РП Ихтиман. Към преписката е приложен изготвен 
следствено-оперативен план от 06.02.2014 г., но не е приложено какво е 
извършено по него. 

 
Пр. пр. № 954/2013 г. по описа на РП Ихтиман, ДП № 118/2013 г. по 

описа на РУП Костенец. Прокурор Аделина Банкова. Образувано е на 
29.05.2013 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 198, ал. 
1 НК. С постановление от 14.08.2013 г. производството е спряно на 
основание чл. 244, ал.1 т.2 НПК. Указано е досъдебното производство ведно 
с постановлението да се изпратят в РУП -  Костенец за сведение и 
изпълнение, указана е възможността за обжалване в 7-дневен срок и е 
приложена обратна разписка. Същото е обжалвано като с определение от 
03.09.2013 г. РС Ихтиман е потвърдил постановлението на РП Ихтиман. Към 
преписката е приложен изготвен следствено-оперативен план от 12.03.2014 
г., но липсва информация какво е извършено по него. 

 
Проверени са още следните спрени преписки на прокурор Банкова: № 

266/2014 г. ; № 337/2014 г.; № 253/2014 г.; № 615/2014 г.; № 606/2013 г. – с 
приложен следствено-оперативен план; № 824/13 г. – също с приложен 
следствено-оперативен план. 
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Произнасянията на прокурорите от РП – Ихтиман по тези дела са 
обосновани. Давани са конкретни указания до разследващия орган за 
разкриване на извършителя, изисквани са справки от полицията, съставяни 
са планове за оперативно-издирвателни мероприятия. Указвани са 
конкретни срокове, изготвени са и напомнителни писма. По някои от 
досъдебните производства се наблюдава недостатъчна активност от 
страна на разследващите органи. 

По всички преписки за спиране е изпращано писмо до Окръжен 
следствен отдел при СОП за ЦИССС ведно с  копие от постановлението за 
спиране. 

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 
постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 
постановлението в 7-дневен срок пред РС – Ихтиман. По преписките  се 
прилага протокол за случайно разпределение на същата. 

 
ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1, т.2 ЗСВ 
 
1. Наказателно-съдебен надзор 
 
През 2013 г. в РС –  Ихтиман са внесени общо 67 обвинителни акта, а  

през 2014 г. броят на внесените в РС –  обвинителни актове е 45. 
Върнати от съда дела през 2013 г. с внесени обвинителни актове – 5, 

като всички са върнати с разпореждане на съда /няма протестирани/. В 
справката не се отчитат върнати с определение на съда дела.   

През 2014 г. върнатите  от съда обвинителни актове възлизат на 7 /един 
от внесените обвинителни актове е от 2013 г./,  като 4 бр. са с разпореждане 
на съда /не са протестирани/, а 3 – с определение на съда. 

Решените от съда дела през 2013 г. по обвинителен акт са общо 77. 
През 2014 г. решените от съда дела по обвинителен акт са 42. 

 През 2013 г. осъдителните присъди по общия ред са 20, за 2014 г. – 
също са 20. През проверявания период протестирани присъди по общия 
ред са само 2 – от 2014 г., като няма резултати по изготвените протести. 

През 2013 г. са постановена 4 оправдателна присъда по общия ред 
/протестирани са 2 бр./, а през 2014 г. са постановени 3 бр. оправдателни 
присъди по общия ред: протестрани са 2 бр., като няма резултати по 
протестите. 

През 2013 г. осъдителни присъди по реда на Глава ХХVІІ от НПК 
/чл. 371 и сл. от НПК/ са 17, а през 2014 г. – 5. По този ред няма 
протестирани присъди, както няма и оправдателни присъди.  
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За 2013 г. са сключени 33 бр. споразумения в хода на съдебното 
следствие, а през 2014 г. - 12. 

 
На случаен принцип бяха проверени дела, по които са внесени 

обвинителни актове през 2013 г. и 2014 г. в РС - Ихтиман: 
 
ПД № 42/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. На 08.05.2013 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Ихтиман. На 26.06.2013 г. е внесен обвинителен акт в 
РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 27.06.2013 г., с което 
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за 
отстраняване на процесуални нарушения. С постановление от 15.07.2013 г. е 
възложено допълнително разследване на полицията като е определен 
едномесечен срок. На 08.08.2013 г. делото е върнато в РП Ихтиман с мнение 
за съд. На 19.08.2013 г. отново е внесено в РС с обвинителен акт. С 
разпореждане от 20.08.2013 г. делото е насрочено за 30.09.2013 г. С присъда 
№ 155/31.10.2013 г. е наложено наказание пробация за срок от три години. 
По преписката не е приложено копие от присъдата. 

 
ПД № 43/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. На 18.05.2013 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Ихтиман. На 26.06.2013 г. е внесен обвинителен акт в 
РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 28.06.2013 г., с което 
същото е насрочено за 25.09.2013 г. С присъда № 173/2013 г. е наложено 
наказание „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, като изтърпяването е 
отложено на основание чл. 66 НК за срок от 3 години. По преписката не е 
приложено копие от присъдата. 

 
ПД № 46/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. На 01.07.2013 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Ихтиман. На 02.07.2013 г. е внесен обвинителен акт в 
РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 03.07.2013 г., с което 
е насрочено за 10.07.2013 г. Със споразумение № 108/2013 г. е наложено 
наказание „пробация” за срок от шест месеца и ЛПУМПС за срок от три 
месеца.  Към преписката е приложен допълнителен лист на наблюдаващия 
прокурор относно участието му в съдебното производство, от който е видно 
постигнатото споразумение. Протокол от съдебното заседание не е 
приложен, както и споразумение. Такива листи за участие на прокурора в 
съдебното производство са приложени по всички преписки.  
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ПД № 63/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 
Стоименова. На 21.10.2013 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Ихтиман. На 22.10.2013 г. е внесен обвинителен акт в 
РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 22.10.2013 г., с което 
същото е насрочено за 28.10.2013 г. Със споразумение № 180/18.12.2013 г. е 
наложено наказание три месеца лишаване от свобода, глоба 100 лв и три 
месеца ЛПУМПС. Към преписката е приложен допълнителен лист на 
наблюдаващия прокурор относно участието му в съдебното производство, от 
който е видно постигнатото споразумение. Приложени са както протокол от 
съдебното заседание, така и споразумението.  

 
ПД № 24/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. На 19.03.2013 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 22.04.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 
24.04.2013 г., с което същото е насрочено за 05.06.2013 г. Със споразумение  
е наложено наказание „пробация” за срок от шест месеца. Към преписката е 
приложен допълнителен лист на наблюдаващия прокурор относно участието 
му в съдебното производство, от който е видно, че е постигнатото 
споразумение, но без да е отбелязан номерът на същото, както и датата. 
Протокол от съдебното заседание не е приложен, както и споразумение. 

 
ПД № 9/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. На 05.03.2014 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 05.03.2014 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 
05.03.2014 г., с което същото е насрочено за 12.03.2014 г. Със споразумение  
е наложено наказание „пробация” за срок от шест месеца и  ЛПУМПС за 
срок от три месеца. Към преписката е приложен допълнителен лист на 
наблюдаващия прокурор относно участието му в съдебното производство. 
Протокол от съдебното заседание не е приложен, както и споразумение. 

 
ПД № 33/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. На 06.10.2014 г. досъдебното производство е получено в 
Районна прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 06.10.2014 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 
07.10.2014 г., с което същото е насрочено за 14.10.2014 г. Със споразумение  
от 14.10.2014 г.  е наложено наказание „пробация” за срок от шест месеца и 
ЛПУМПС за срок от шест месеца. Към преписката е приложен допълнителен 
лист на наблюдаващия прокурор относно участието му в съдебното 
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производство. Приложен е и протокол от съдебното заседание, без да е 
отбелязан номерът на споразумение. Прави впечатление, че дело с внесен 
обвинителен акт на първо съдебно заседание приключва с постигнато 
споразумение. Към ПД се прилага протокол без да е надлежно оформен – 
липсват подписи, по част от преписките липсва и номерът на 
споразумението.  

 
Проверени са и ПД № 48/2013 г., ПД № 52/2013 г.; ПД № 19/2014 г.; 

ПД № 12/2014 г.;  ПД № 60/2014 г.  на прокурор Стоименова – с приложени 
протоколи от съдебните заседания. 

 
ПД № 34/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. На 30.04.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 18.05.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 
27.05.2013 г., с което същото е насрочено за 01.07.2013 г. С присъда от 
01.07.2013 г. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три 
месеца с изпитателен срок три години след прилагане на чл. 66 НК. 
Присъдата не е приложена, информацията е видна от приложено към ПД 
писмо. 

 
 ПД № 63/2012 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. На 04.12.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 18.12.2012 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото не е приложено разпореждане, а 
призовка, от която е видно, че делото е насрочено за 18.03.2013 г. С протокол 
от 18.03.2013 г., приложен по ПД, е одобрено споразумение № 44/2013 г. и е 
наложено наказание „пробация” за срок от шест месеца. 

 
ПД № 37/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. На 09.05.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 28.05.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 
29.05.2013 г., с което същото е насрочено за 23.07.2013 г. Със споразумение 
№ 169 от 29.11.2013 г. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок 
от три месеца с изпитателен срок три години след прилагане на чл. 66 от НК. 
Приложен е протокол от съдебното заседание. 

 
ПД № 21/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. На 12.06.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 
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прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 23.06.2014 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 
26.06.2014 г., с което същото е насрочено за 16.07.2014 г. Със споразумение 
№ 137 от 19.11.2014 г. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок 
от четири месеца по отношение на единия извършител и „пробация” за срок 
от шест месеца – по отношение на другия. 

 
 ПД № 42/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. На 28.11.2014 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 02.12.2014 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 
05.12.2014 г., с което същото е насрочено за 03.02.2015 г. Със споразумение 
№ 11 от 03.02.2015 г. наложеното наказание е „глоба” в размер на 1000 лева.  

 
Бяха проверени и ПД № 49/2013 г.; ПД № 5/2013 г.; ПД № 1/2014 г. на 

прокурор Банкова. 
 
 ПД № 1/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. На 02.01.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 02.01.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. По делото е приложено разпореждане от 
02.01.2013 г., с което същото е насрочено за 09.01.2013 г. С присъда № 
6/2013 г.  на извършителя е определено наказание  „пробация” за срок от 8 
месеца.  

 
ПД № 17/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. На 18.01.2013 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 13.02.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. Делото е насрочено за 21.03.2013 г. – видно 
от приложена призовка. С присъда № 48/2013 г.  на извършителя е 
определено наказание  „лишаване от свобода” за срок от една година при 
първоначален строг режим на изтърпяване. 

 
 ПД № 56/2012 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. На 06.11.2012 г. досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 04.12.2012 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. Делото е насрочено за 14.01.2013 г  – видно 
от приложена призовка.  С присъда № 23/2013 г.  извършителят е признат за 
виновен, но не наложено наказание, на основание чл. 183, ал. 3 НК.  
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ПД № 53/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 
Христова. На 05.08.2013 г.  досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 05.08.2013 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. С разпореждане от 06.08.2013 г. делото е 
насрочено за 12.08.2013 г. С присъда № 116/2013 г.  на извършителя е 
определено наказание  „пробация” за срок от 6 месеца и ЛПУМПС за срок от 
два месеца. 

 
ПД № 22/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. На 04.07.2014 г.  досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 15.07.2014 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. С разпореждане от 16.07.2014 г. делото е 
насрочено за 21.07.2014 г. С присъда № 94/2014 г.  на извършителя е 
определено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест 
месеца при първоначален строг решим на изтърпяване.   

 
ПД №38/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. На 19.09.2014 г.  досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 30.10.2014 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. С разпореждане от 03.11.2014 г. делото е 
насрочено за 01.12.14 г. С присъда № 142/2014 г.  на извършителя е 
определено наказание „пробация” за срок от десет месеца.  

 
ПД № 29/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. На 24.07.2014 г.  досъдебното производство е получено в Районна 
прокуратура – Ихтиман с мнение за съд. На 23.09.2014 г. е внесен 
обвинителен акт в РС  Ихтиман. С разпореждане от 25.09.2014 г. делото е 
насрочено за 27.10.2014 г. С присъда № 127/2014 г.  на извършителя е 
определено наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца при 
прилагане на чл. 66 НК за срок от три години. 

 
Проверени бяха и ПД № 25/2014 г.; ПД № 14/2014 г.; ПД № 2/2014 г. 
 
Прокурорите от Районна прокуратура – Ихтиман изготвят 

обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от 
НПК срок. Движението на делата бе проследено и в книгата за внесени 
обвинителни актове, всички данни се отразяват пълно и точно. 

Делата са окомплектовани и подредени добре хронологично. 
Проследява се датата на получаване и датата на внасяне на обвинителния 
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акт. По част от  проверените на случаен принцип прокурорски дела не се 
прилагат актовете на съда. 

 
Внесените в съда споразумения по чл. 381 от НПК през 2013 г. са 

общо 106, от които 102 - одобрени, а през 2014 г. – 109, като от тях одобрени 
са 107 бр.  

 
На случаен принцип бяха проверени следните прокурорски дела: 
 
№ 269/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
12.02.2013 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 14.02.2013 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумението с  № 31/19.02.2013 г. 

 
№ 178/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
12.03.2013 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 15.03.2013 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение  № 45/20.03.2013 г. 

 
№ 252/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
23.05.2014 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 03.07.2014 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение  № 87/21.07.2014 г. 

 
№ 1138/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Стоименова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
07.07.2014 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 07.07.2014 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение  № 82/14.07.2014 г. 

 
Проверени са и № 909/2013 г.; № 96/2013 г. и № 221/2013 г.; № 

1909/2014 г.; № 1188/2014 г.; № 1452/2013 г.– на прокурор Стоименова – 
приложени са протоколите и споразуменията. 

 
№ 649/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 10.04.2013 
г.. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 
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НПК на 11.04.2013 г. По преписката  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумение  от 16.04.2013 г. 

 
№ 336/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 25.02.2013 
г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 
НПК на 25.02.2013 г. По преписката  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумение № 36 от 04.03.2013 г. 

 
№ 1823/2012 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 21.12.2012 
г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 
НПК на 31.01.2013 г. По преписката  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумение № 22 от 07.02.2013 г. 

 
№ 1805/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 27.03.2014 
г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 
НПК на 30.04.2014 г. По преписката  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумение № 64 от 14.05.2014 г. 

 
№  1139/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 04.07.2014 
г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 
НПК на 07.07.2014 г. По преписката  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумение № 81 от 11.07.2014 г. 

 
№  268/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Аделина 

Банкова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 12.06.2014 
г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 от 
НПК на 17.07.2014 г. По преписката  е приложен протокол от съдебно 
заседание за одобрение на споразумение № 77 от 07.07.2014 г. 

 
Проверени са и № 638/2012 г.; № 1326/2012 г.; № 1653/2012 г. – на 

прокурор Банкова. 
 
№  680/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
22.04.2013 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
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чл. 381 от НПК на 22.04.2013 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение № 67 от 24.04.2013 г. 

 
№  176/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
27.02.2013 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 01.03.2013 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение № 39 от 06.03.2013 г. 

 
№  1260/2012 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
21.12.2012 г.. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 17.01.2013 г. По преписката  не е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение, но видно от писмата, 
приложени по преписката, такова е одобрено в съдебно заседание от 
24.01.2013 г. и е наложено наказание „пробация” за срок от шест месеца и 
ЛПУМПС за срок от три месеца. 

 
№  932/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
30.05.2013 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 30.05.2013 г. По преписката  не е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумението. От приложения по 
преписката лист за движение на делото в съдебната фаза е отразено, че в 
заседание от 06.06.2013 г. е одобрено споразумение № 85/2013 г., съгласно 
което на извършителя е наложено наказание „пробация” за срок от 6 
месеца,  

 
№  970/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
23.10.2013 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 19.11.2013 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение № 168 от 29.11.2013 г. 

 
№  562/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
14.04.2014 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 15.04.2014 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение определение № 57 от 
23.04.2014 г. 
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№  1551/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
10.11.2014 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 11.12.2014 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение с определение № 147 от 
17.12.2014 г.на РС Ихтиман. 

 
№  1982/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 

Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
16.12.2014 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 16.12.2014 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение с определение № 150 от 
23.12.2014 г.на РС Ихтиман. 

№  438/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор Десислава 
Христова. Делото е получено в Районна прокуратура – Ихтиман на 
27.03.2014 г. Внесено в съда споразумение за решаване на делото по реда на 
чл. 381 от НПК на 28.03.2014 г. По преписката  е приложен протокол от 
съдебно заседание за одобрение на споразумение с определение № 45 от 
03.04.2014 г.на РС Ихтиман. 

 
Произнасянията на прокурорите от РП Ихтиман по приключилите 

досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл.381 от 
НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По споразуменията се прилага копие от протокола от съдебното 
заседание. 

 
Предложения по реда на чл. 375 от НПК, за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при 
условията на чл. 78а от НК през 2013 г. са общо 47.  Решени от съда са    31 
предложения.  

През 2014 г. са внесени 36 предложения по чл. 375 от НПК.Уважени от 
съда са  30,  като 11 бр. са върнати от съда: от тях 7 са внесени през 2014г., 
а 3 бр. – през 2013 г. 

 
На случаен принцип бяха проверени част от досъдебните 

производства, приключени по този ред: 
 
Пр. пр. №  347/2012 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Десислава Стоименова. Получено в РП – Ихтиман на 04.12.2012 г. с мнение 
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за съд. На 14.01.2013 г. е внесено в съда. От 14.02.2013 г. е постановено 
решение. По преписката е приложено обявление, с което РП Ихтиман е 
уведомена с копие от решението, получено на 20.02.2013 г. 

 
 Пр. пр. №  784/2012 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Десислава Стоименова. Получено в РП – Ихтиман на 08.10.2012 г. с мнение 
за съд. С постановление от 12.11. 2012 г. е внесено в съда. По преписката е 
приложено обявление без копие от решението, от което е видно, че 
решението е от 21.02.2013 г. и същото /обявлението/ е получено на 
22.02.2013 г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. №  337/2012 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Десислава Стоименова. Получено в РП – Ихтиман на 21.09.2012 г. с мнение 
за съд. С постановление от 22.10.2012 г. е внесено в съда. По преписката е 
приложено обявление без копие от решението, от което е видно, че 
решението на РС Ихтиман е от 17.01.2013 г. и същото /обявлението/ е 
получено на 21.01.2013 г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. №  1046/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Десислава Стоименова. Получено в РП – Ихтиман на 19.06.2014 г. с мнение 
за съд. С постановление от 20.06.2012 г. е внесено в съда. С разпореждане  на 
РС Ихтиман от 07.07.2014 г. делото е върнато за отстраняване на 
допуснати нарушения – прокуратурата не е посочила доказателствата, 
чрез които се установяват фактите, възприети от прокурора и изложени в 
цитираното постановление. Внесено е отново в съда на 29.07.2014 г. с 
постановление. По преписката е приложено обявление без копие от 
решението, от което е видно, че решението на РС Ихтиман е от 29.08.2014 г. 
и същото /обявлението/ е получено на 02.09.2014 г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. № 810/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  Аделина 

Банкова. Получено в РП – Ихтиман на 09.07.2013 г. с мнение за съд. С 
постановление от 06.08.2013 г.  е внесено в съда. По преписката е приложено 
обявление без копие от решението, от което е видно, че решението на РС 
Ихтиман е от 11.09.2013 г. и същото /обявлението/ е получено на 12.09.2013 
г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. №  454/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Десислава Стоименова. Получено в РП – Ихтиман на 30.08.2013 г. с мнение 
за съд. С постановление от 15.10.2013 г.  е внесено в съда. С разпореждане  
на РС Ихтиман от 30.10.2013 г. делото е върнато за отстраняване на 
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допуснати нарушения – установено е противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на постановлението. Внесено е 
отново в съда на 10.03.2014 г. с постановление. Видно от протокол от 
съдебно заседание от 19.06.2014 г. производството по делото е прекратено и 
върнато на прокуратурата. С постановление от 04.07.2014 г.  делото отново е 
внесено в съда. По преписката е приложено обявление без копие от 
решението, от което е видно, че решението на РС Ихтиман е от 10.11.2014 г. 
и същото /обявлението/ е получено на 11.11.2014 г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. № 1599/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Десислава Христова. Получено в РП – Ихтиман на 30.07.2014 г. с мнение за 
съд. С постановление от 15.09.2014 г.  е внесено в съда. По преписката е 
приложено обявление без копие от решението, от което е видно, че 
решението на РС Ихтиман е от 13.11.2014 г. и същото /обявлението/ е 
получено на 19.11.2013 г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. № 894/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  Аделина 

Банкова. Получено в РП – Ихтиман на 13.08.2013 г. с мнение за съд. С 
постановление от 28.08.2013 г.  е внесено в съда. По преписката е приложено 
обявление без копие от решението, от което е видно, че решението на РС 
Ихтиман е от 18.09.2013 г. и същото /обявлението/ е получено на 23.09.2013 
г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. № 765/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  Аделина 

Банкова. Получено в РП – Ихтиман на 18.11.2013 г. с мнение за съд. С 
постановление от  11.12.2013 г.  е внесено в съда. По преписката е приложено 
обявление без копие от решението, от което е видно, че решението на РС 
Ихтиман е от 08.01.2014 г. и същото /обявлението/ е получено на 13.01.2014 
г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. № 1826/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Десислава Христова. Получено в РП – Ихтиман на 12.11.2014 г. с мнение за 
съд. С постановление от 12.11.2014 г.  е внесено в съда. По преписката е 
приложено обявление без копие от решението, от което е видно, че 
решението на РС Ихтиман е от 08.12.2014 г. и същото /обявлението/ е 
получено на 11.12.2014 г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. № 1643/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Аделина Банкова. Получено в РП – Ихтиман на 18.10.2013 г. с мнение за 
съд. С постановление от  22.10.2013 г.  е внесено в съда. По преписката е 
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приложено обявление без копие от решението, от което е видно, че 
решението на РС Ихтиман е от 20.11.2013 г. и същото /обявлението/ е 
получено на 21.11.2013 г. в РП Ихтиман. 

 
Пр. пр. №  1825/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Прокурор  

Десислава Стоименова. Получено в РП – Ихтиман на 13.11.2014 г. с мнение 
за съд. С постановление от същата дата е внесено в съда. По преписката е 
приложено обявление без копие от решението, от което е видно, че 
решението е от 15.12.2014 г. и същото /обявлението/ е получено на 
16.12.2014 г. в РП Ихтиман. 

 
Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 

производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 
  

През 2012 г. прокурорите от РП – Ихтиман са взели участие в 385 
съдебни заседания. През 2014 г. – 248 съдебни заседания. 

 
5. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията 
 
През 2013 г. са приведени в изпълнение 168 присъди, като няма 

неприведени в срок присъди. Отложено е изпълнението на наказанието по 
една присъда – с три месеца, поради влошено здравословно състояние на 
осъдения. 

През 2014 г. са получени за изпълнение 143 присъди, а са приведени в 
изпълнение 142 присъди. По една присъда е наложено наказание „лишаване 
от свобода”. Осъденият е обявен за ОДИ и  предстои издаване на ЕЗА. 

 
 
На случаен принцип бе извършена проверка на част от присъдните 

преписки, както следва: 
 

П № 31/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Със споразумение от 
28.02.2013 г. е определено наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 
месеца при първоначален строг режим на изтърпяване. Препис от 
определението е получен в РП – Ихтиман на 01.03.2013 г. На 04.03.2013 г. 
Препис от определението е изпратено до началника на ОЗ“Охрана – София 
област”. РП Ихтиман е уведомена на 07.03.2013 г., че лицето е задържано и е 
приведено в затвора гр. София. На 15.03.2013 г. РП Ихтиман е уведомена от 
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затвора гр. София, че присъдата е приведена в изпълнение, като на същата 
дата РП Ихтиман уведомява РС Ихтиман. На 14.06.2013 г. прокуратурата е 
уведомена, че наказанието е изтърпяно. На 17.06.2013 г. РП Ихтиман е 
уведомила съда за изтърпяното наказание.  

 
П № 26/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Със споразумение от 

07.02.2013 г. е определено наказание „пробация” за срок от девет месеца. 
Препис от определението е получен в РП – Ихтиман на 13.02.2013 г. На 
13.02.13 г. препис от определението е изпратено за изпълнение на ОПС – 
София. На 17.05.2013 г. РП Ихтиман е уведомена, че наказанието е 
приведено в изпълнение, като на 18.05.2013 г. РС Ихтиман е уведомен от РП 
Ихтиман за привеждане на присъдата в изпълнение. На 13.08.2013 г. РП 
Ихтиман е уведомена, че наказанието е изтърпяно. На 18.08.2013 г. е 
уведомен РС Ихтиман. 

 
П № 137/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. Със споразумение от 

29.10.2013 г. е определено наказание „обществено порицание” за срок от 3 
седмици. Препис от определението е получен в РП – Ихтиман на 31.10.2013 
г. На 01.11.13 г. препис от определението е изпратено за изпълнение на 
Кметство с. Марица. На 19.11.2013 г. кметството е уведомило РП Ихтиман, 
че наказанието е приведено в изпълнение. На 04.12.2014 г. кметството 
уведомява РП Ихтиман, че наказанието е изтърпяно, като същият ден РП 
Ихтиман уведомява и РС Ихтиман. 

 
П № 107/2013 г. по описа на РП – Ихтиман. С присъда № 

43/13.03.2013 г. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от пет 
години при първоначален строг режим на изтърпяване. Присъдата е получена 
на 17.07.2013 г. в РП Ихтиман за изпълнение. На 18.07.2013 г. е изпратена на 
началника на ОЗ “Охрана – София област” за изпълнение. На 31.07.2013 г. е 
изпратено уведомление в РП Ихтиман относно проведените ОИМ по 
установяване на издирваното лице. С постановление от 21.08.2013 г. на РП 
Ихтиман на основание чл. 415, т.1 НПК изтърпяването на наказанието е 
отложено с 3 месеца. С писмо от 02.12.2013 г. ГД „Охрана” Област София е 
уведомила РП Ихтиман, че е привела в изпълнение присъдата, като лицето е 
било задържано на 29.11.2013 г. На 05.12.2013 г. Затвора гр. София, също е 
уведомила РП Ихтиман, че присъдата е приведена в изпълнение. На същата 
дата е уведомен и РС Ихтиман. 

 
П № 60/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Със споразумение от 

07.07.2014 г. е определено наказание „пробация” за срок от една година и 
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шест месеца. Препис от определението е получен в РП – Ихтиман на 
08.07.2014 г. На 10.07.2014 г. е внесено предложение в РС Ихтиман на 
основание чл. 306, ал.1, т.1 НПК определяне на общо наказание. С 
разпореждане от 14.07.2014 г. е насрочено дело за 27.08.2014 г. На 
17.07.2014г. РП Ихтиман е изискала от МП – ГДИН справка относно 
началните дати на изтърпяване на наказания. На 31.07.2014 г. РП Ихтиман е 
получила справката, която на 05.08.2014г. е препратена на РС Ихтиман. С 
определение от 27.08.2014 г. на РС Ихтиман са групирани наказанията и е 
определено общо наказание  две години „лишаване от свобода”. 
Определението е получено в РП Ихтиман на 16.09.2014 г., а на 19.09.2014 г. е 
изпратено за изпълнение на началника на затвора – гр. София. На 08.10.2014 
г. РС Ихтиман е уведомен за привеждане на присъдата в изпълнение. 

 
П № 104/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Със споразумение от 

27.10.2014 г. е определено наказание „пробация” за срок от шест месеца и 
ЛПУМПС три месеца. Препис от определението е получен в РП – Ихтиман 
на 27.10.2014 г. На 28.10.2014 г. препис от определението е изпратено до 
началника на сектор ПП на ОДМВР София и на ОПС. На 05.11.2014 г. РП 
Ихтиман е уведомено от Пробационната служба за привеждане на 
наказанието в изпълнение, като същият ден е уведомен и РС Ихтиман. На 
20.11.2014 г. ОДМВР София е уведомила РП Ихтиман за изпълнение на 
ЛПУМПС, като същият ден е уведомен и РС Ихтиман.  

 
П № 99/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Със споразумение от 

22.10.2014 г. е определено наказание „пробация” за срок от шест месеца. 
Препис от определението е получен в РП – Ихтиман на 23.10.2014 г. На 
24.10.2014 г. препис от определението е изпратено до ОПС. На 29.10.2014 г. 
РП Ихтиман е уведомено от Пробационната служба за привеждане на 
наказанието в изпълнение, като на 30.10.2014 г. е уведомен и РС Ихтиман. 
На 30.04.2015 г. ОСПС е уведомила РП Ихтиман за приключване изпълнение 
на наказанието „пробация”. На 04.05.2015 г. е уведомен  РС Ихтиман от   РП 
Ихтиман. 

 
П № 48/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Със споразумение от 

14.05.14 г. е определено наказание „пробация” за срок от осем месеца и 
ЛПУМПС за срок от пет месеца. Препис от определението е получен в РП – 
Ихтиман на 14.05.2014 г. На 15.05.2014 г. препис от определението е 
изпратено до ОПС и до началник сектор ПП при ОДМВР София за 
привеждане на наказанието в изпълнение. На 26.05.2014 г. РП Ихтиман е 
уведомена от Пробационната служба за привеждане на наказанието в 
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изпълнение, като на 27.05.2014 г. е уведомен и РС Ихтиман. На 17.06.2014 г.  
КАТ е уведомил РП Ихтиман, че наказанието е приведено в изпълнение. На 
18.06.2014 г. е уведомен РС Ихтиман. На 22.01.2015 г. ОПС е уведомила РП 
Ихтиман за приключване изпълнение на наказанието пробация. На 
23.01.2015 г. е уведомен  РС Ихтиман от  РП Ихтиман. На 20.02.2015 г. 
ОДМВР е уведомила РП Ихтиман за изтърпяване на наказанието. На 
следващия ден е уведомен РС Ихтиман. 

 
П № 70/2014 г. по описа на РП – Ихтиман. Със споразумение от 

23.07.2014 г. е определено наказание „обществено порицание” за срок от три 
месеца. Препис от определението е получен в РП – Ихтиман на 24.07.2014 г. 
На 25.07.2014 г. препис от определението е изпратено до община Долна баня 
за изпълнение. На 05.08.05.2014 г. РП Ихтиман е уведомена за привеждане на 
наказанието в изпълнение, като на 06.08.2014 г. е уведомен и РС Ихтиман. 
На 06.11..2014 г.  е уведомена РП Ихтиман, че наказанието е изтърпяно. На 
06.11.2014 г. е уведомен РС Ихтиман за изтърпяване на наложеното 
наказание. 

 
При проверка на присъдните преписки  в РП – Ихтиман се 

констатира стриктно спазване на  срока по чл. 416, ал.5 от НПК и на  
действащите за проверявания период Указания № И-30/2009 г., отменени 
със заповед на главния прокурор  № ЛС - 1987/30.05.2014 г., съгласно които 
присъдите се привеждат в изпълнение незабавно.Отразяванията в книгата 
за изпълнение на присъдите за точни и пълни. 

 
3.  Гражданско-съдебен надзор. 

  
През 2013 г. прокурорите от РП – Ихтиман са взели участие по 23 

граждански дела, докато през 2014 г. техният брой възлиза на 35. Не са 
предявявани граждански искове от прокурори и не са обжалвани от прокурор 
съдебни решения по граждански дела. 

 
На случаен принцип са проверени: 
 
Пр.пр. № 966/2013 г. по описа на РП Ихтиман. С протокол за 

случайно разпределение от 31.05.2013 г. за наблюдаващ прокурор е 
определена прокурор Аделина Банкова. На същата дата е заведена и 
призовка за участие в съдебно заседание по ГД № 530/2013 г. по описа на РС 
Ихтиман във връзка с прилагане на чл. 25, 26 и 28 от Закона за закрила на 
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детето, насрочено за 20.06.2013 г. По преписката е приложено решение № 
122/20.06.2013 г., което е получено в РП Ихтиман на 26.06.2013 г. 

 
Пр.пр. № 334/2013 г. по описа на РП Ихтиман. С протокол за 

случайно разпределение от 15.02.2013 г. за наблюдаващ прокурор е 
определена прокурор Десислава Стоименова. На същата дата е заведена и 
призовка за участие в съдебно заседание по ГД № 93/2013 г. по описа на РС 
Ихтиман във връзка с прилагане на чл. 19 от ЗГР, насрочено за 14.03.2013 г. 
По преписката е приложено решение № 71/10.04.2013 г., което е получено в 
РП Ихтиман на 15.04.2013 г. 

 
Пр.пр. № 132/2013 г. по описа на РП Ихтиман. С протокол за 

случайно разпределение от 16.01.2013 г. за наблюдаващ прокурор е 
определена прокурор Десислава Стоименова. На същата дата е заведена и 
призовка за участие в съдебно заседание по ГД № 19/2013 г. по описа на РС 
Ихтиман във връзка с прилагане на чл. 25, 26 и 28 от Закона за закрила на 
детето, насрочено за 04.02.2013 г. По преписката е приложено решение № 
21/05.02.2013 г., което е получено в РП Ихтиман на 07.02.2013 г. 

 
Пр.пр. № 903/2013 г. по описа на РП Ихтиман. С протокол за 

случайно разпределение от 21.05.2013 г. за наблюдаващ прокурор е 
определена прокурор Десислава Христова. На същата дата е заведена и 
призовка за участие в съдебно заседание по ГД № 483/2013 г. по описа на РС 
Ихтиман във връзка с прилагане на чл. 25 и 28 от Закона за закрила на 
детето, насрочено за 18.06.2013 г. По преписката е приложено решение № 
124/21.06.2013 г., което е получено в РП Ихтиман на 24.06.2013 г. 

 
Пр.пр. № 165/2014 г. по описа на РП Ихтиман. С протокол за 

случайно разпределение от 29.01.2013 г. за наблюдаващ прокурор е 
определена прокурор Десислава Стоименова. На същата дата е заведена и 
призовка за участие в съдебно заседание по ГД № 51/2014 г. по описа на РС 
Ихтиман във връзка с прилагане на чл. 25, ал.1 от Закона за закрила на 
детето, насрочено за 24.02.2014 г. По преписката е приложено решение № 
28/24.02.2014 г., което е получено в РП Ихтиман на 26.02.2014 г. 

 
Пр.пр. № 1162/2014 г. по описа на РП Ихтиман. С протокол за 

случайно разпределение от 03.07.2014 г. за наблюдаващ прокурор е 
определена прокурор Аделина Банкова. На същата дата е заведена и 
призовка за участие в съдебно заседание по ГД № 477/2014 г. по описа на РС 
Ихтиман във връзка с прилагане на чл. 25 - 28 от Закона за закрила на детето, 
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насрочено за 31.07.2014 г. По преписката е приложено решение № 
131/06.08.2014 г., което е получено в РП Ихтиман на 13.08.2014 г. 

 
Пр.пр. № 2036/2014 г. по описа на РП Ихтиман. С протокол за 

случайно разпределение от 19.12.2014 г. за наблюдаващ прокурор е 
определена прокурор Десислава Христова. На същата дата е заведена и 
призовка за участие в съдебно заседание по ГД № 886/2014 г. по описа на РС 
Ихтиман във връзка с прилагане на чл. 28 от Закона за закрила на детето, 
насрочено за 14.01.2015 г. По преписката не е приложено решението, а 
исковата молба. 

 
Пр.пр. № 1514/2014 г. по описа на РП Ихтиман. С протокол за 

случайно разпределение от 10.09.2014 г. за наблюдаващ прокурор е 
определена прокурор Аделина Банкова. На същата дата е заведена и 
призовка за участие в съдебно заседание по ГД № 641/2014 г. по описа на РС 
Ихтиман във връзка с прилагане на чл. 28 от Закона за закрила на детето, 
насрочено за 01.10.2014 г. По преписката е приложено решение № 
165/02.10.2014 г., което е получено в РП Ихтиман на 06.10.2014 г. 

 
 
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
 
Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат следните  
 
ИЗВОДИ : 
 
Книгите, регистрите и дневниците в РП - Ихтиман се водят 

редовно, отбелязванията са пълни и точни. Като цяло отговарят на 
изискванията, както на ПОДАПРБ /отм./, така и на новия ПАПРБ, а също и 
на съответните указания на Върховна касационна  прокуратура.  

Водените в РП – Ихтиман книги не се приключват по надлежния ред:  
с отбелязване на последния номер, с оглед изключване на всички  
възможности за дописване.  

Регистрите и дневниците не се проверяват от административния 
ръководител, с изключение на присъдната книга.  

 В  РП – Ихтиман е спазена т. 7 от Заповед № 36/2012 г. на Главния 
прокурор на Република България, а именно административният ръководител 
да се включи в разпределението на преписките, пряко свързани с 
прокурорската дейност по същество, с процент  натовареност, който 
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следва да бъде не по-малко от 50% от натовареността на останалите 
прокурори в съответните групи.  

Към края на 2014 г. районният прокурор на РП Ихтиман е включен със 
100 % натовареност в 10 от 13 групи преписки и дела. 
 

Назначаването на проверки по преписки през 2013 и началото на 2014 
г. в РП – Ихтиман се е извършвало съгласно Инструкция №89/2011г. на 
главния прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 
предварителните проверки /отм. с Инструкция № И-208/11.02.2014 г. на ГП 
на РБ и министъра на вътрешните работи./ 

Преписките в Районна прокуратура – Ихтиман се решават от 
прокурорите в срок. Проверките са извършени с необходимата пълнота и 
задълбоченост. Прокурорските актове са обосновани. 

В обстоятелствената част на постановленията, с които е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, се съдържат 
номерата както на прокурорските преписките на РП – Ихтиман, така и 
номерата от съответното РУП, което сочи за прегледност при работата 
по съответната преписка. Прилага се протоколът за случайното 
разпределение. 

В постановленията за отказ да се образува досъдебно производство 
се указва възможността за обжалването им пред по-горестоящата 
прокуратура.  

В случаите на обжалване на  постановление за отказ да се образува 
досъдебно производство, преписките се администрират своевременно и се 
изпращат на ОП – София по компетентност.  

При проверката на произнасянята на прокурорите от РП – Ихтиман 
по досъдебните производства, приключили с прекратяване на 
наказателното производство, проверяващият екип констатира, че  
прокурорските преписки се администрират своевременно. 

Преписките са подредени хронологично. 
Проверяващият екип констатира, че  след  възобновяване на 

наказателното производство, наблюдаващите прокурори от РП - 
Ихтиман  в своите искания за удължаване на срока спазват действалото 
през проверявания период Указание № 9371/2010г. от 15.06.2010 г. на 
Главния прокурор на Република България, отменено със Заповед на главния 
прокурор № ЛС – 1987/ 30.05.2014 г. 

Съблюдава се едногодишният срок по чл. 244, ал. 8 от НПК. 
Произнасянята на прокурорите от РП – Ихтиман по тези дела са 

обосновани. Давани са конкретни указания до разследващия орган за 
разкриване на извършителя, изисквани са справки от полицията, съставяни 



 
 

53 

са планове за оперативно-издирвателни мероприятия. Указвани са 
конкретни срокове, изготвени са и напомнителни писма. По някои от 
досъдебните производства се наблюдава недостатъчна активност от 
страна на разследващите органи. 

По всички преписки за спиране е изпращано писмо до Окръжен 
следствен отдел при СОП за ЦИССС ведно с  копие от постановлението за 
спиране. 

Заинтересованите страни са уведомявани, като е изпращан препис от 
постановлението за спиране, указвана е възможността  за обжалване на 
постановлението в 7-дневен срок пред РС – Ихтиман. По преписките  се 
прилага протокол за случайно разпределение на същата. 

Прокурорите от Районна прокуратура – Ихтиман изготвят 
обвинителните актове в предвидения в разпоредбата на чл.242, ал.3 от 
НПК срок. Данните по движението на делата се отразяват пълно и точно 
в книгата за внесени обвинителни актове. Делата са окомплектовани и 
подредени добре хронологично. Проследява се датата на получаване и 
датата на внасяне на обвинителния акт. По част от  проверените на 
случаен принцип прокурорски дела не се прилагат актовете на съда. 

Произнасянията на прокурорите от РП Ихтиман по приключилите 
досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл.381 от 
НПК, са в рамките на предвидения в закона срок. 

По споразуменията се прилага копие от протокола от съдебното 
заседание. 

Произнасянията на прокурорите по приключилите досъдебни 
производства, които са внесени в съда с постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание, са в предвидения в НПК  срок. 
 При проверка на присъдните преписки  в РП – Ихтиман се 
констатира стриктно спазване на  срока по чл. 416, ал.5 от НПК и на  
действащите за проверявания период Указания № И-30/2009 г., отменени 
със заповед на главния прокурор  № ЛС - 1987/30.05.2014 г., съгласно които 
присъдите се привеждат в изпълнение незабавно.. Книгата за изпълнение 
на присъдите се води добре и се проверява ежемесечно.  

 
 
На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за 

необходимо да даде следните 
    
ПРЕПОРЪКИ: 
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1. Книгите, регистрите и дневниците да се приключват всяка 
календарна година,  с подпис на административния ръководител и печат 
на РП – Ихтиман, с които да се удостовери след кой пореден номер 
приключва съответната година. Да се организира редовното 
проверяване на книгите.  

 
2.  Да продължи практиката в постановленията за спиране на 

наказателното производство да се изисква изготвяне на  календарно-
оперативен план и регулярна  информация от органите на МВР за 
резултатите от проведените оперативно – издирвателни мероприятия.  

В случай на бездействие или некомпетентност от страна на 
разследващите органи да се създаде съвместна организация на работа 
заедно с началниците на съответните РУП с оглед осъществяване на 
контрол по отношение продължителността на разследване на 
производствата. 

 
3. Административният ръководител на РП Ихтиман да 

осъществява постоянен контрол върху работата на прокурорите с цел 
недопускане неоправдано продължаване на наказателното 
производството и нарушаване на изискването за разумен срок  по чл. 6, 
ал.1 от ЕКЗПЧОС. 

 
  
Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител – 

районен прокурор на РП – Ихтиман за изпълнение на дадените препоръки.  
Административният ръководител – районен прокурор на РП – 

Ихтиман  да запознае прокурорите и съдебните служители от РП – 
Ихтиман с резултатите от извършената планова проверка.  

 
На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ административният ръководител на 

РП- Ихтиман 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 
същия срок да уведоми ИВСС за резултата от тях. 

 
Копие от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република 

България /на електронен носител/. 
 
Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет /на електронен 

носител/. 
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Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София /на електронен 
носител/. 

 
Копие от Акта да се изпрати на административния ръководител – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София /на електронен 
носител/.  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:  
 
1. Заповед № ПП-01-19/05.05.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС; 
2. Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 

2013 г. и 2014 г.  
3. Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на 

преписките през 2013 г. и 2014 г.  
4. Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на 

досъдебните производства през 2013 г. и 2014 г. 
5. Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2013 г. и 2014 

г. 
6. Копия от документи, доклади, заповеди, справки и др., които са били 

предмет на анализ в Акта.  
 
 

ИНСПЕКТОР:   
   
            /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/ 
 

 


