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Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на
Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) за 2021 г. и заповед № ПП-
21-10/22.04.2021 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Стефка Мулячка
и експерти Сия Иванчова и Мариела Митева.

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. Предходната комплексна планова проверка на
Окръжна прокуратура (ОП) - София и Окръжен следствен отдел (ОСлО) в ОП
- София е извършена от Инспектората към ВСС през 2015 г. Настоящата
проверка обхваща периода  01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. и  01.01.2020 г. -
01.12.2020 г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде установено
реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от
предходната проверка, както и да се направи оценка на организацията на
дейността на прокуратурата в периода между двете планови проверки.

Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на ИВСС.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните отчетни доклади на Окръжна прокуратура - София за
2019 г. и 2020 г., на предоставените от ОП - София 5 бр. справки за
проверявания период, относно: организацията на административната дейност
на прокуратурата (справка №1), организацията на образуването и движението
на преписките (справка № 2), организацията на образуването и движението на
досъдебните, бързи производства (справка № 3), организацията на съдебния
надзор (справка № 4), както и справки за дейността на ОСлО в ОП - София.
Справките съдържат информация за основните показатели, по които се
извърши проверката.

          Актът за резултатите от проверката се състои от две части:

Част първа – Проверка на Окръжна прокуратура – София.
Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел в Окръжна

прокуратура – София.
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ЧАСТ ПЪРВА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРАТУРАТА  НА
ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

/Посочените по-долу данни се съдържат в предоставените от
Окръжна прокуратура - София справки за 2019 г. и 2020 г./

1. ЩАТНА осигуреност.
Към 01.01.2019 г. ОП - София е била щатно осигурена с 18 броя

длъжности за прокурори:
- 1 щ.бр. за окръжен прокурор;
- 2 щ.бр. за зам.окръжен прокурор;
- 15 щ.бр. за прокурор;
 и следователи – общо 15 щатни бройки:
- 1 щ.бр. за завеждащ ОСлО при СОП;
- 14 щ.бр. за следовател.
Общо щатните бройки за магистрати са 33 - за прокурори и следователи.
Със Заповед № РД – 07-185/15.02.2018 г. на главния прокурор на РБ е

командирована Албена Величкова – прокурор от ОП София, с ранг „прокурор
във ВКП и ВАП“ да изпълнява функциите на прокурор в Отдел 02 „Надзор за
законност“ при Върховна административна прокуратура, считано от 19.02.2018
г. Със Заповед № РД – 07-1344/06.11.2019 г. на главния прокурор на РБ
командироването на прокурор Албена Величкова е прекратено, считано от
06.11.2019 г. С Решение по Протокол № 30, т.6 от заседание на Прокурорската
колегия на ВСС, проведено на 09.10.2019 г. прокурор Албена Величкова е
повишена на длъжност „прокурор във ВАП“, считано от датата на встъпване в
длъжност.

Към 01.01.2020 г. ОП - София е била щатно осигурена с 18 броя
длъжности за прокурори:

- 1 щ.бр. за окръжен прокурор;
- 2 щ.бр. за зам.окръжен прокурор;
- 15 щ.бр. за прокурор;
и следователи – с общо 15 щатни бройки:
- 1 щ.бр. за завеждащ ОСлО при СОП;
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- 14 щ.бр. за следовател.
За магистрати щатните бройки на ОП-София са били общо 33 - за

прокурори и следователи.
С решение по Протокол № 4, т.2.3 от Пленума на Висш съдебен съвет,

проведено на 20.02.2020 г. съкращава на основание чл.30 ал.2 т.8 от ЗСВ
щатната численост на ОП София с 1 /една/ свободна длъжност „прокурор“,
считано от датата на приемане на решението.

С решение по Протокол № 13, т.3 от заседание на Пленума на Висшия
съдебен съвет, проведено на 08.04.2020 г., на основание чл.160, вр.чл.168, ал.3
от ЗСВ Радка Цекова е назначена за заместник на административния
ръководител, заместник окръжен прокурор на ОП-София, считано от датата на
вземане на решението.

Със Заповед № РД – 07-552/02.07.2020 г. на главния прокурор на РБ е
командирована Кремена Господинова – прокурор в ОП-София с ранг
„прокурор в АП“ да изпълнява функциите на „прокурор в АП-София“ на
свободна щатна длъжност, считано от 06.07.2020 г.

Със Заповед № РД – 07-625/17.07.2020 г. на главния прокурор на РБ е
командирована Снежана Торбова – прокурор в ОП-София, да изпълнява
функциите на „прокурор“ в Отдел 05 „Аналитичен“ във ВКП на свободна
щатна длъжност, считано от 20.07.2020 г.

С решение по Протокол № 28, т.10.2 от заседание на Прокурорската
колегия на ВСС, проведено на 22.07.2020 г., на основание чл.262 ал.3 от ЗСВ е
командирована Искра Билярска – прокурор в ОП-София, като постоянен
преподавател по Наказателно право и процес на кандидатите за младши
прокурори за съдебната учебна 2020 г. – 2021 г. за срок от 1 година, считано от
15.09.2020 г.

През годината до м.07.2020 г. са работили 17 прокурори, а от м.07.2020
г. до края на годината и до настоящия момент работят 15 магистрати на
длъжността „прокурор“.

Незаети щатни бройки за прокурори няма.

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

Административното ръководство в ОП-София се осъществява от
административен ръководител – окръжен прокурор и двама заместници на
административния ръководител – заместник окръжен прокурор .

Организационното и методическо ръководство на прокурорите от Окръжна
прокуратура  - София през 2019 г. се е осъществявало от административния
ръководител, окръжен прокурор на ОП - София – Наталия Николова-Бончева.
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При отсъствие /отпуск, служебна ангажираност, командироване и др./
административният ръководител издава заповед,  с която възлага функциите на
окръжен прокурор на СОП на някой от заместниците си за определен срок. Заповедта
се свежда до знанието на прокурорите и служителите посредством лична служебна
електронна поща.

Със заповед № 1009/10.09.2018 г. на СОП са определени прокурори,
отговарящи за дейността на ОП-София по съответния надзор, както следва:

ПРОКУРОР НАДЗОР
Зам.окръжен прокурор Нина

Панчева
Следствен

Прокурор Бисера Калпакчиева Следствен
Прокурор Таня Коцева Следствен
Прокурор Кремена Господинова Следствен
Прокурор Диана Давидкова Следствен
Прокурор Красимир

Дерменджийски
Следствен

Прокурор Виолета Марчева Следствен
Зам.окръжен прокурор Ивайло

Медаров
Наказателно-съдебен

Прокурор Десислава Михайлова Наказателно-съдебен
Прокурор Ралица Данкова Наказателно-съдебен
Прокурор Станислава Полетинска Наказателно-съдебен
Прокурор  Златка Клюнкова Наказателно-съдебен
Прокурор Снежана Торбова Наказателно-съдебен
Прокурор Христина Лулчева Наказателно-съдебен
Прокурор Снежана Торбова Изпълнение на

наказанията
Прокурор Десислава Михайлова Изпълнение на

наказанията
Прокурор  Златка Клюнкова Изпълнение на

наказанията
Прокурор Кремена Господинова Гражданско-съдебен
Прокурор Таня Коцева Гражданско-съдебен
Прокурор Виолета Марчева Гражданско-съдебен
Прокурор Мирослав Ангелов Надзор за законност,

защита на обществения интерес
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и правата на гражданите
Прокурор Искра Билярска Надзор за законност,

защита на обществения интерес
и правата на гражданите

Прокурор Йова Петрова Надзор за законност,
защита на обществения интерес
и правата на гражданите

Прокурор Ралица Данкова Надзор за законност,
защита на обществения интерес
и правата на гражданите

Прокурор Христина Лулчева Надзор за законност,
защита на обществения интерес
и правата на гражданите

Със заповед № 24/07.01.2020 г. на административния ръководител на
СОП е извършено ново разпределение на прокурорите по съответните
надзори, считано от 07.01.2020 г. /поради настъпили кадрови промени в СОП -
встъпване в длъжност „прокурор“ във ВАП на Ивайло Медаров, считано от
06.01.2020 г./

През годината заповед № 24/2020 г. за надзорите е изменяна пет пъти
със заповеди №№ 479/2020 г., 774/2020 г., 839/2020 г., 905/2020 г. и 1236/2020
г. на СОП, поради кадрови промени.

  3. АДМИНИСТРАЦИЯ.
2019 година
Съдебните служители в ОП-София и ОСлО при ОП-София по утвърден

щат са общо 44,5 бр.
Утвърдените щатни бройки за служители в ОП -София са 37,5, както следва:
 - 1 щ.бр. съдебен администратор;
 - 1 щ.бр. административен секретар;
 - 1 щ.бр. главен счетоводител;
 - 2 щ.бр. главен специалист счетоводител;
 - 1 щ.бр. главен специалист административна дейност;
 - 2 щ.бр. системен администратор;
 - 6 щ.бр. шофьор-призовкар /от които 4 бр. с месторабота ОСлО/;
 - 1 щ.бр. куриер;
 - 2,5 щ.бр. чистач;
 - 1 щ.бр. служители по сигурността на информацията;
 - 1 щ.бр. старши специалист класифицирана информация;
 - 2 щ.бр. прокурорски помощник;
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 - 1 щ.бр. призовкар /с месторабота ОСлО/
 - 1 щ.бр. завеждащ служба РД;
 - 13 щ.бр. съдебен деловодител;
 - 1 щ.бр. завеждащ служба „Архив“;

 Окръжният следствен отдел е със 7 утвърдени щатни бройки за служители,
както следва:

- 1 щ.бр. завеждащ служба РД;
- 6 щ.бр. съдебен деловодител.

Със Заповед № 8/04.01.2019  г. на административния ръководител на ОП-София
е прекратен трудовият договор на С.П. – съдебен деловодител, с месторабота ОСлО
при СОП, на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ /придобиване право на пенсия/.

На основание чл.343, ал.2 от ЗСВ, вр. чл.67, ал.1, т.1 от КТ е назначена М.Н. –
съдебен деловодител, с месторабота ОСлО.

С решение по Протокол № 12, т.17 от заседание на Прокурорската колегия на
ВСС,  проведено на 17.04.2019 г.  е съкратена 0,5 щ.бр.  за длъжността „чистач“ в ОП-
София.

От този момент щатните бройки за съдебни служители в ОП-София и ОСлО при
СОП са станали 44.

На основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ, чл.140, ал.1, т.1 от ЗСВ Н.Т. е назначена на
длъжност „съдебен деловодител“ на свободна щатна бройка, считано от 15.05.2019 г.

Със заповед №846/20.06.2019 г. на административния ръководител на ОП-София
е прекратен трудовият договор на Т.А. – административен секретар, на основание
чл.325, ал.1, т.11 от КТ.

На основание чл.119  от КТ и чл.343,  ал.2  от ЗСВ,  Р.В.   служителят по
сигурността на информацията е преназначен на длъжност „Административен
секретар“, считано от 05.07.2019 г.

Със заповед № 985/31.07.2019 г. на административния ръководител на ОП-
София е прекратен трудовият договор на Д.Б. на длъжност „съдебен деловодител“, на
основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ – заместване на служител, отсъстващ от работа
/заместване при ползване на майчинство/.

2020 г.
През 2020 г. има промяна в общия брой служители в ОП-София и ОСлО при

СОП – 43 щатни бройки от 01.01.2020 г.
Със Заповед № 243/19.02.2020 г. на административния ръководител на ОП-

София е прекратен трудовият договор на Х.К. – шофьор-призовкар с месторабота
ОСлО при СОП, на основание чл.328, ал.1, т.2, предл.2-ро от КТ, във вр. с чл.329, ал.1 и
чл.333,  ал.1,  т.2  и т.3  и ал.2  от КТ,  считано от 23.02.2020  г.  /след процедура за
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извършване на подбор на служители/.
С Допълнително споразумение № 1259/16.11.2020 г. на основание чл.119 от

КТ, чл.343, ал.1 от ЗСВ и заявление № 605/02.11.2020 г. е преназначена Р.В. от
длъжност „Административен секретар“ на длъжност „Служител по сигурността на
информацията“.

 На основание чл.343,  ал.2  от ЗСВ във вр.  с чл.67,  ал.1,  т.1  от КТ,  В.В.  е
назначена на длъжност „Административен секретар“, считано от 16.11.2020 г.

4. МАТЕРИАЛНА база и техническа обезпеченост.
Окръжна прокуратура - София се помещава в сграда на ул.„Съборна“

№7. На 5-тия етаж в сградата има 11 кабинета, от които 7 кабинета за
прокурори и 4 кабинета за съдебни служители. Административният
ръководител и заместниците му са в самостоятелни кабинети, а в останалите
кабинети са настанени по двама прокурори. На същия етаж е и деловодството
и регистратурата на ОП-София.

На 6-ти етаж се ползват 10 кабинета, от които в 3 кабинета са по двама
прокурори, а в останалите 7 - съдебни служители. Магистратите и съдебните
служители са обезпечени с компютри и мултифункционални устройства,
необходими за изпълнение на задълженията им.

Окръжна прокуратура-София има недостиг на архивни помещения.
В архива на Съдебната палата /в мазето на палатата/ Окръжна

прокуратура-София ползва две помещения и там се съхраняват документите и
книжата от 1985 г. до 2012 г.

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

5.1.КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата - 42 броя. От
тях :

5.1.1.Водени на основание Правилника за администрацията на
прокуратура на Република България (ПАПРБ)  и по указание на ВКП:

1. Входящ-изходящ дневник;
2. Азбучник – общ;
3. Книга – обвинителни актове;
4. Книга – споразумения /и по чл.78А НК/;
5. Изходящ дневник;
6. Докладна книга;
7. Архивна книга – деловодство;
8. Следствена книга;
9. Книга за спрени наказателни производства
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10. Книга за дейността на КПЕ при СОП;
11. Книга ЕЗА и екстрадиция;
12. Дневник на непълнолетните извършители;
13. Книга молби за правна помощ;
14. Регистър за достъп до обществена информация;
15. Административен дневник;
16. Книга изпълнителни листове;
17. Дневник за предаване в архив;
18. Дневник за ползване в учрежденския архив на СОП;
19. Архивна книга – служба „Архив“;
20. Регистър ВД МПС /и на електронен носител/;
21. Книга за веществени доказателства;
22. Заповедна книга;
23. Дневник разпореждания;
24. Книга за присъдите;
25. Книга за отпуските;
26. Заповедна книга;
27. Книга за командировъчни заповеди;
28. Регистър на получените решения по чл.340 ал.4 от НПК;
29. Поименен регистър за дисциплинарни нарушения на магистрати;
30. Регистър за лица с условно предсрочно освобождаване с наложена

мярка „Пробационен надзор“;
31. Регистър за лица с наложени наказания „Лишаване от

правоуправление на МПС“ от прокуратури извън съдебния район на СОП;
32. Регистър на лица с две и повече неприключени досъдебни

производства /електронен регистър/;
33. Регистър на върнатите дела и оправдателните присъди /електронен

регистър/;
34. Регистър за срочността на разследване /електронен регистър/;
35. Регистър за сроковете по НПК /електронен регистър/;
36. Регистър на лица с МНО /електронен регистър/;
37. Разносни книги – обща и за други институции;
38. Регистри в Регистратура „Класифицирана информация“;

5.1.2. Водени по собствена преценка

1.Книга за неподдържани и отменени протести при участие на
прокурори от СОП по въззивни дела;

2. Азбучник АССО и СОС;
3. Помощен дневник на ОСлО при СОП /и на електронен носител/;
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4. Книга – чакащи срок;

5.2 От общия брой книги, регистри и дневници, водени на хартиен
носител са 35 броя; водени на електронен носител – 5 броя и водени на
хартиен и електронен носител -2 броя.

6. ИНФОРМАЦИОННИ технологии.
В ОП – София се използват правна програма – ПП „Апис“, предоставена

от ВКП; деловодна програма – УИС 3, предоставена от ВКП; счетоводна
програма Омега „Заплата“, Омега „Хонорари“, Омега „Личен Състав“, Омега „
Платежни“ – закупени от Омега Тим; счетоводен продукт „Конто“, закупен от
ВКП; антивирусна защита ESET Endpoint antivirus, закупен от ВКП; OS
Windows  и MS Office, закупени от ВКП.

На всеки служител от ОП-София и 9-те РП е подсигурена самостоятелна
работна станция и достъп до печатащо, копиращо и сканиращо устройство.

7.СЛУЧАЕН принцип на разпределение на делата.
Разпределението на преписките и досъдебните производства в ОП-

София се извършва на принципа на случайния подбор, утвърден в ПРБ със
Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на главния прокурор на Република
България. За всяко разпределяне се издава протокол, който се прилага към
прокурорската преписка.

Със заповед № 1008/10.09.2018 г. на зам.административен ръководител
на СОП са определени прокурорите в съответните групи за разпределение и
процента на натовареност на всеки от тях в съответната група, считано от
10.09.2018 г. /поради настъпили кадрови промени в СОП – командироване на
прокурор Виолета Марчева/, както следва:

1. Група „Преписки” /включваща преписките от компетентността на
СОП, непопадащи в обхвата на останалите групи/ –

Наталия Николова -   50 %
Ивайло Медаров -   50 %
Нина Панчева -   50 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
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Кремена Господинова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %
Виолета Марчева - 100 %

2. Група „Преписки за престъпления, осъществени с участие на
служители на ДАНС,  МВР,  ГД „Охрана”  и ГД „Изпълнение на
наказанията” /преписки с фактическа и правна сложност, изискващи
специални знания по специфична нормативна уредба, както и досегашна
специализация на прокурори/ -

Диана Давидкова  -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %

3. Група „Преписки за престъпления по служба и престъпления
против финансовата, данъчната и осигурителната система” /преписки с
фактическа и правна сложност, относно престъпления включени в Глава
VII и Глава VIII, раздел II от НК, изискващи специални знания по
специфична нормативна уредба, както и досегашна специализация на
прокурори/ -

Мирослав Ангелов -   80 %
Кремена Господинова -   80 %
Искра Билярска -   80 %
Йова Петрова -   80 %
Ралица Данкова -   80 %
Христина Лулчева-   80 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
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Виолета Марчева - 100 %

4. Група „Преписки за противодействие на престъпленията,
свързани със средства от ЕС” /преписки, касаещи досегашна
специализация на прокурори от СОП и специални знания по строго
определени текстове от НК/ -

Бисера Калпакчиева - 100%
Станислава Полетинска -  100 %
Кремена Господинова - 100 %

5. Група „Досъдебни производства от компетентността на СОП”
/включват се досъдебните производства, непопадащи в обхвата на
останалите подгрупи/ -

Наталия Николова -   50 %
Ивайло Медаров -   80 %
Нина Панчева -   80 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %
Виолета Марчева - 100 %

6. Група „Досъдебни производства за престъпления, осъществени с
участие на служители на ДАНС, МВР, ГД „Охрана” и ГД „Изпълнение на
наказанията” /досъдебни производства с фактическа и правна сложност,
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изискващи специални знания по специфична нормативна уредба, както и
досегашна специализация на прокурори/ -

Диана Давидкова  -   100 %
Красимир Дерменджийски -   100 %

7. Група „Досъдебни производства за престъпления по служба и
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система”
/досъдебни производства с фактическа и правна сложност, включващи
престъпления по Глава VII и Глава VIII, раздел II от НК, изискващи
специални знания по специфична нормативна уредба, както и досегашна
специализация на прокурори/ -

Кремена Господинова -   80 %
Искра Билярска -   80 %
Мирослав Ангелов -   80 %
Йова Петрова -   80 %
Ралица Данкова -   80 %
Христина Лулчева-   80 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Виолета Марчева - 100 %

8. Група „Досъдебни производства за противодействие на
престъпленията, свързани със средства от ЕС” /досъдебни производства,
касаещи досегашна специализация на прокурори от СОП и специални
знания на строго определени текстове от НК/ -

Бисера Калпакчиева- 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Кремена Господинова - 100 %
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9. Група „Имуществена отговорност на юридическите лица по
чл.83а – чл.83е от ЗАНН” /група, необходима за изпълнение на указания
на Главния прокурор/ -

Мирослав Ангелов - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Ралица Данкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %

10. Група „Произнасяния по отводи/самоотводи”

Наталия Николова -   50 %
Ивайло Медаров -   50 %
Нина Панчева -   50 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова- 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %
Виолета Марчева - 100 %

11. Група „Инстанционен контрол”

Наталия Николова -   50 %
Ивайло Медаров -   80 %
Нина Панчева -   80 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
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Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %
Виолета Марчева - 100 %

12. Група „Изпълнение на наказанията”

Десислава Михайлова - 100 %
Снежана Торбова -        100 %
Златка Клюнкова- 100 %

13. Група „Надзор за законност и административносъдебен надзор”

Мирослав Ангелов - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Ралица Данкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %

14. Група „Международно правно сътрудничество”

Кремена Господинова -   80 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
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Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %
Виолета Марчева - 100 %

15. Група „Гражданско-съдебен надзор”

Кремена Господинова - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Виолета Марчева - 100 %

16. Група „Наказателно-съдебен надзор”

Ивайло Медаров -   50 %
Нина Панчева -   50 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска - 100 %
Красимир Дерменджийски-  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %
Виолета Марчева - 100 %

Със заповед № 1003/05.08.2019 г. на административния ръководител на
СОП е изменена заповед № 1008/2018 г. на СОП, поради прекратяване на
командироването на прокурор Виолета Марчева в СОП, като същата е
изключена от групите за случайно разпределение.

Приложение: Заповеди №№ 1008/10.09.2018 г.; 1003/05.08.2019 г.
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Лицата, на които е възложено да осъществяват електронно
разпределение и останалите служители и магистрати с достъп до УИС-3 в
ОП-София са определени със заповеди №№ 293/27.03.2018 г.;
1514/21.12.2018 г.; 437/22.03.2019 г.

Със заповед № 293/27.03.2018 г. на административния ръководител на
СОП е утвърден поименен списък на магистратите и съдебните служители от
Окръжна прокуратура - София и Окръжен следствен отдел при ОП – София
със съответните видове достъп до УИС. Указано е актуализацията на списъка
да се извършва незабавно, но не по-късно от 3 дни от настъпването на
промяната, която я налага; списъкът да се преразглежда най-малко един път
годишно до 15 януари; достъпът до УИС да бъде осигуряван от системните
администратори на ОП-София. Първоначалният достъп се осигурява след
инструктиране за информационна и персонална сигурност и предоставяне на
парола. Забранено е преотстъпването на паролата на друго лице. Всяко
конкретно достъпване в УИС на ОП София и ОСлО при СОП се регистрира
автоматизирано в одитен журнал и  се съхранява минимум 5 години. Указано
е, че достъпът до УИС на ОП-София и ОСлО при СОП на прокурори,
следователи и съдебни служители се преустановява от системните
администратори при СОП незабавно при прекратяване на трудовото
правоотношение, при отпадане на служебната необходимост или след
изтичането на срока, за който е осигурен, както и при констатиране на
неправомерен достъп. Достъп до модула за случайно разпределение в УИС е
осигурен на съдебните служители, на които е възложено случайното
разпределение на преписките и делата, заведени в ОП София и ОСлО при
СОП, които притежават електронни подписи. Осигурен е и достъп до
електронния регистър на ведомствения информационен сайт на ПРБ.

Със заповед № 1514/2018 г. и 437/2019 г. на СОП е актуализиран
списъка, като е заличен достъпа на напуснали служители и съответно
разрешен достъпа на новоназначени такива.

Ежемесечно до 20 число са издавани разпореждания на окръжния
прокурор на СОП за възлагане на дежурство на прокурорите и служителите
от ОП-София за следващ месец в работни, почивни и празнични дни, по
седмици.

Приложение: разпореждания за дежурства за 2019 г.

2020 г.
Със заповед № 23/07.01.2020 г. на административния ръководител на

СОП са разпределени прокурорите и процента на натовареност на всеки от
тях в съответната група, считано от 07.01.2020 г. /поради настъпили кадрови
промени в СОП - встъпване в длъжност „прокурор“ във ВАП на Ивайло
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Медаров, считано от 06.01.2020 г./, както следва:
1. Група „Преписки” /включваща преписките от компетентността на

СОП, непопадащи в обхвата на останалите групи/ –

Наталия Николова -   50 %
Нина Панчева -   50 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %

2. Група „Преписки за престъпления, осъществени с участие на
служители на ДАНС,  МВР,  ГД „Охрана”  и ГД „Изпълнение на
наказанията” /преписки с фактическа и правна сложност, изискващи
специални знания по специфична нормативна уредба, както и досегашна
специализация на прокурори/ -

Диана Давидкова  -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %

3. Група „Преписки за престъпления по служба и престъпления
против финансовата, данъчната и осигурителната система” /преписки с
фактическа и правна сложност, относно престъпления включени в Глава
VII и Глава VIII, раздел II от НК, изискващи специални знания по
специфична нормативна уредба, както и досегашна специализация на
прокурори/ -

Мирослав Ангелов -   80 %
Кремена Господинова -   80 %
Искра Билярска -   80 %
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Йова Петрова -   80 %
Ралица Данкова -   80 %
Христина Лулчева-   80 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %

4. Група „Преписки за противодействие на престъпленията,
свързани със средства от ЕС” /преписки, касаещи досегашна
специализация на прокурори от СОП и специални знания по строго
определени текстове от НК/

Бисера Калпакчиева- 100%
Станислава Полетинска -  100 %
Кремена Господинова - 100 %

5. Група „Досъдебни производства от компетентността на СОП”
/включват се досъдебните производства, непопадащи в обхвата на
останалите подгрупи/ -

Наталия Николова -   50 %
Нина Панчева -   80 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
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Христина Лулчева- 100 %

6. Група „Досъдебни производства за престъпления, осъществени с
участие на служители на ДАНС, МВР, ГД „Охрана” и ГД „Изпълнение на
наказанията” /досъдебни производства с фактическа и правна сложност,
изискващи специални знания по специфична нормативна уредба, както и
досегашна специализация на прокурори/ -

Диана Давидкова  -   100 %
Красимир Дерменджийски -   100 %

7. Група „Досъдебни производства за престъпления по служба и
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система”
/ досъдебни производства с фактическа и правна сложност, включващи
престъпления по Глава VII и Глава VIII, раздел II от НК, изискващи
специални знания по специфична нормативна уредба, както и досегашна
специализация на прокурори/ -

Кремена Господинова -   80 %
Искра Билярска -   80 %
Мирослав Ангелов -   80 %
Йова Петрова -   80 %
Ралица Данкова -   80 %
Христина Лулчева-   80 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %

8. Група „Досъдебни производства за противодействие на
престъпленията, свързани със средства от ЕС” /досъдебни производства,
касаещи досегашна специализация на прокурори от СОП и специални
знания на строго определени текстове от НК/ -

Бисера Калпакчиева- 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
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Кремена Господинова - 100 %

9. Група „Имуществена отговорност на юридическите лица по
чл.83а – чл.83е от ЗАНН” /група, необходима за изпълнение на указания
на Главния прокурор/ -

Мирослав Ангелов - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Ралица Данкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %

10. Група „Произнасяния по отводи/самоотводи”

Наталия Николова -   50 %
Нина Панчева -   50 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова- 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %

11. Група „Инстанционен контрол”

Наталия Николова -   50 %
Нина Панчева -   80 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
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Мирослав Ангелов - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %

12. Група „Изпълнение на наказанията”

Десислава Михайлова - 100 %
Снежана Торбова -        100 %
Златка Клюнкова- 100 %

13. Група „Надзор за законност и административносъдебен надзор”

Мирослав Ангелов - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Ралица Данкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %

14. Група „Международно правно сътрудничество”

Кремена Господинова -   80 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска -  100 %
Красимир Дерменджийски -  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %
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15. Група „Гражданско-съдебен надзор”

Кремена Господинова - 100 %
Таня Коцева - 100 %

16. Група „Наказателно-съдебен надзор”

Нина Панчева -   50 %
Бисера Калпакчиева - 100 %
Таня Коцева - 100 %
Десислава Михайлова - 100 %
Станислава Полетинска - 100 %
Красимир Дерменджийски-  100 %
Мирослав Ангелов - 100 %
Искра Билярска - 100 %
Кремена Господинова - 100 %
Йова Петрова - 100 %
Ралица Данкова - 100 %
Диана Давидкова - 100 %
Снежана Торбова - 100 %
Златка Клюнкова- 100 %
Христина Лулчева- 100 %

Приложение: Справка №1/допълнителна/
През годината заповед № 23/2020 г. е изменяна пет пъти аналогично на

заповедта за надзорите със заповеди №№ 479/2020 г., 774/2020 г., 839/2020 г.,
905/2020 г. и 1236/2020 г. на СОП.

Приложение: Заповеди №№23/07.01.2020 г.; 479/16.04.2020 г.;
774/03.07.2020 г.; 839/17.07.2020 г.; 905/05.08.2020 г. и 1236/05.11.2020 г.

Лицата, на които е възложено да осъществяват електронно
разпределение и останалите с достъп до УИС-3 в ОП София са определени
със Заповеди №№ 198/17.02.2020 г. и 1282/19.11.2020 г.

Ежемесечно са издавани разпореждания на окръжния прокурор на СОП
за възлагане на дежурства на прокурорите и служителите от ОП-София в
работни, почивни и празнични дни, по седмици.

Приложение: разпореждания за дежурства за 2020 г.
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При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение на преписките и делата.

 С разпореждане на административния ръководител ежемесечно до 20
число се определят дежурни прокурори и служители от СОП.
Административният ръководител издава и съответна заповед, касаеща
дежурствата на магистратите и съдебните служители за целия съдебен
район. В заповедите е посочено, в случаите на престъпление или възникнал
проблем, да бъде уведомяван окръжният прокурор. Копие от
разпореждането се изпраща на АП-София, на отдел 06 „Административен“
при ВКП, на завеждащия отдел при ОСлО на ОП-София, Директора на ОД на
МВР – София, ГПУ-Калотина, ГДГП-Драгоман, Митница „Столична“,
началниците на всички РУ на МВР  и районните прокуратури за сведение.

8. СРЕДНА натовареност на прокуратурата.
Средната натовареност на един прокурор се определя съобразно

Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на
индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, приети от
ВСС с решение по протокол № 60 от заседание, проведено на 11.12.2014 г.

2019 г.
Данните за натовареността на ОП-София за 2019 г. са:
- натовареност на прокурорската  дейност общо /брой актове/ - 7045 брой актове,

натовареност общо /брой точки/ - 3373, средна натовареност на ден – 0.95. Дейност по
администриране – 362 броя, 249.3 точки.  / Информацията е от справките,
предоставени от ОП-София/

През 2019 г. общият обем на прокурорската дейност в ОП – София, съобразно
указанието на Главния прокурор за статистическата отчетност в ПРБ средната
натовареност на един прокурор в окръжна прокуратура, съобразно реално
работилите прокурори е 840.2, а за ОП-София средната натовареност на прокурор
според реално работилите прокурори е 839.9 и ОП-София е на пето място в
страната по натовареност от 32 окръжни прокуратури, т. е. около средната
натовареност за страната. /Приложение №14-2-Раздел2 от Приложението
към доклада на ПРБ за 2019 г. за натовареност съгласно указание на ПРБ/

За 2019 г. средната натовареност на един прокурор в окръжна
прокуратура според Правилата на ВСС за измерване на натовареността на
магистратите за 2019 г., средната натовареност на един прокурор в окръжна
прокуратура за страната, съобразно сортирани по брой точки на ден на
прокурор е 1.12 а в ОП – София тя е 0.97, като по този показател ОП - София е
на 24-то място по натовареност от 32 окръжни прокуратури в страната, т.
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е. малко под средната натовареност.
Натовареността в административно-ръководната дейност  е с 248.8 точки

и е на 12-то място  от всички окръжни прокуратури в
страната./Приложение №14-1-Раздел2 от Приложението към доклада на
ПРБ за 2019 г . за натовареност според правилата на ВСС за натовареност/.

2020 г.
 Данните за натовареността в ОП-София за 2020 г. са:
– натовареност прокурорска дейност общо - 7478 брой актове,
- натовареност общо /брой точки/ - 3578.1,
- средна натовареност на ден – 1.12,
- дейност по администриране – 1881 броя, 907.7 точки.
/ Информацията е от справките, предоставени от ОП-София/

През 2020 г. по общият обем на прокурорската дейност в ОП – София, съобразно
указанието на Главния прокурор за статистическата отчетност в ПРБ средната
натовареност на един прокурор в окръжна прокуратура, съобразно реално
работилите прокурори е 901, а за ОП-София средната натовареност на прокурор
според реално работилите прокурори е 735.4  и ОП-София е на десето място в
страната по натовареност от 32 окръжни прокуратури, т. е. под средната
натовареност за страната.

/Приложение №14-2-Раздел2 от Приложението към доклада на ПРБ за
2019 г. за натовареността съгласно указание на ПРБ/

За 2020 г. средната натовареност на един прокурор в окръжна
прокуратура според Правилата на ВСС за измерване на натовареността на
магистратите за 2020 г., средната натовареност на един прокурор в окръжна
прокуратура за страната, съобразно сортирани по брой точки на ден на
прокурор е 1.12, а в ОП – София тя е 1.11, като по този показател ОП - София е
на 12-то място по натовареност от 32 окръжни прокуратури в страната, т.
е. -близо до средната натовареност.

 Натовареността по административно-ръководната дейност е 907.7 точки
и по този показател ОП-София е на 4-то място  от всички окръжни
прокуратури в страната.

/Приложение №14-1-Раздел2 от Приложението към доклада на ПРБ за
2020 г. за натовареността/.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.
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Със заповеди №11/07.01.2019 г. и №1/02.01.2020 г. на административния
ръководител на СОП е създадена организация по водене на статистиката в ОП-
София за 2019 г. и 2020 г., като са определени магистрати и служители за
изготвяне на ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни
статистически таблици и доклади към тях. Неразделна част от същата заповед
са Приложения №№ 1-5, изготвени за улеснение в табличен вид, с посочване
на служителите и прокурорите при СОП, определени да изготвят и проверяват
съдържанието на таблиците.

Приложение: Заповед № 11/07.01.2019 г. и заповед № 1/02.01.2020 г.

10. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.
В ОП-София се изготвени Годишен аналитичен доклад за дейността на

ОП София за 2019 г. и 2020 г., годишна обобщена информация от анализите,
тенденциите и резултатите от взетите мерки за подобряване на работата по
НСН за прокуратурите от района на Окръжна прокуратура - София за 2019 г.
и 2020 г.

Ежеседмично се провеждат работни съвещания на прокурорите от
ОП-София, на които са обсъждани причините за върнатите дела от съда и
оправдателните присъди, изменения в нормативната уредба, нови
тълкувателни решения, издадени заповеди и превила от горестоящи
инстанции, обсъждани са организационни проблеми и практически такива
възникнали в хода на работа. Провеждани са и периодични съвещания със
служителите. Провеждани са работни срещи с прокурорите от районните
прокуратури, на които са обсъждани както срочността, качеството на
работата, причините за връщане на делата, организационни въпроси и
текущи проблеми.

11. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ.

2019 г.
Със Заповед № РД – 08-1624/06.12.2019 г. на главния прокурор на РБ е

награден административния ръководител – окръжен прокурор на ОП-София с
отличие кортик на ПРБ – „За заслуга“, ведно с грамота за отлично изпълнение
на служебните задължения като прокурор и административен ръководител на
ОП-София.

Със Заповед № РД – 08-1613/06.12.2019 г. на главния прокурор на РБ е
награден заместник на административния ръководител, заместник окръжен
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прокурор на ОП-София с отличие знак – „За заслуга“, ведно с грамота за
отлично изпълнение на служебните задължения.
          Предложения за налагане  на дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 и 2
ЗВС/ за 2019 г. няма.

2020 г.
Предложения за поощрения - няма, предложения за налагане  на

дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 и 2 ЗВС/ – също няма.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

В регистратурата на ОП-София се завеждат веществени доказателства,
които постъпват по опис, ведно с досъдебните производства. Регистрират се в
съответната книга за веществени доказателства, която се води надлежно.

Приложение: Заповеди №№ 767/28.08.2014 г.; 900/13.08.2018 г. и
797/11.06.2019 г.

Със заповед № 767/28.08.2014 г. са определени съдебни служители,
които да отговарят за приемането, съхранението и предаването на
веществените доказателства по досъдебни производства в ОП-София.
Въведено е приложение към книгата за веществени доказателства, като към
нея се прилагат копия от протоколи от действия по разследването, извършени
от прокурори в СОП и следователи в ОСлО при СОП, с които са иззети
веществени доказателства; копия от прокурорски актове, с които е налице
произнасяне по отношение на веществени доказателства; приемо-
предавателни протоколи, разписки, постановления за назначаване на
експертизи; разписки; копия от протоколи от комисии по чл.80 от ПОДАПРБ,
писма за изискване по чл.79 ал.І от ПОДАПРБ и други, с които е налице
движение или разпореждане на и с веществени доказателства.

Ежегодно се проверяват веществените доказателства относно тяхното
съхранение и разпореждане.

Със заповед № 900/13.08.2018 г. на СОП е изменена заповед № 767/2014
г. поради настъпили кадрови промени. Определени са нови служители, които
да отговарят за приемане, съхранение и предаване на веществените
доказателства.

Със заповед № 797/11.06.2019 г. на СОП е разпоредено веществените
доказателства - пари и други ценности, които поради спецификата си не могат
да се прилагат към досъдебни производства в Окръжна прокуратура-София и
Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-София, да се предават за
пазене в трезор в търговска банка, обслужваща държавния бюджет, или в
Българската народна банка, при  спазване на определения със заповед №
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767/28.08.2014 г. на административния ръководител на ОП-София ред за
приемане, съхраняване и предаване на веществени доказателства в ОП-София
и ОСлО при ОП-София. Главният счетоводител на СОП и главен специалист-
счетоводител отговарят за предаването им в банков трезор.

ОП-София среща затруднения при съхранението на ВД, свързани с
липсата на обособено помещение, поради недостиг на такива в сградата на ОП-
София.

Организацията по предаване и съхраняване на веществени доказателства
през 2020 г. е същата, както и през 2019 г. Действащите заповеди през 2019 г.
относно веществените доказателства не са били изменени. Съдебните
служители са продължили и през 2020 г. да изпълняват задълженията си в тази
връзка.

От извършената проверка на книгата за веществени доказателства и
приложенията към нея, се установи, че описването, съхранението,
връщането и унищожаването на веществените доказателства се извършва в
съответствие с разпоредбите на ПАПРБ.

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

През 2019 г. административният ръководител на ОП - София е издал
общо 89 броя заповеди по организацията  на дейността на прокуратурата:

- по указание на главния прокурор - 34 бр.;
- по собствена преценка – 55 броя.

През 2020 г. административният ръководител на ОП – София е издал
общо 65 броя заповеди по организацията  на дейността на прокуратурата:

- по указание на главния прокурор - 36 броя;
- по собствена преценка – 29 броя.

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

2019 г.
- Със заповеди №39/16.01.2019 г. и №872/27.06.2019 г. на

административния ръководител на ОП-София, в изпълнение т.2 от раздел VII
от плана на СОП за 2019 г. е разпоредено извършването на проверки в
районните прокуратури на всички досъдебни производства, образувани преди
01.01.2015 г. за престъпления против личността по чл.128-135 от НК.
Предмета на проверката е свързан с установяване извършените процесуално-
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следствени действия и действията по разследването за всяко досъдебно
производство, тяхната ритмичност, изпълнение на указанията на
наблюдаващия прокурор, дадени в постановлението за образуване, както и
тези, дадени по реда на чл.196 от НПК, причините поради които делото не е
приключено своевременно и наличие на предпоставки за изтичане на
предвидената в чл.80-81 от НК давност. Проверяващите екипи са изготвили
доклади от извършените проверки, които са обобщени в доклад до
административния ръководител на ОП-София, който е изпратен на АП-София.

- Със заповед № 1475/17.12.2018 г. на административния ръководител на
СОП е разпоредено извършване на тримесечни проверки в СОП и районните
прокуратури от състава на ОП-София на досъдебните  производства срещу
лица с две и повече досъдебни производства.

Докладите относно повишаване ефективността и ускоряване на
разследването по две и повече ДП срещу един и същ обвиняем са изпращани
на АП-София;

- Със заповед № 1513/20.12.2018 г. административният ръководител на
СОП е разпоредил проверки в районните и окръжна прокуратури на
актуалното състояние на всички преписки и досъдебни производства,
образувани преди 01.01.2016 г., които не са приключени към 01.06.2019 г. и
към 01.12.2019 г. Прокурори при ОП-София са обобщили данните на СОП и
деветте районни прокуратури и са изготвили доклади до АП-София;

- Извършена е проверка в ОП София в периода 21.01.2019 г. – 22.01.2019
г. по заповед № 29/14.01.2019 г. на САП, в изпълнение на Плана за
извършване на периодични проверки на място в окръжните прокуратури,
относно дейността им по наказателни производства срещу един и същи
обвиняеми, съгласно Споразумение между ПРБ и МВР за взаимодействие и
разследване на две и повече досъдебни производства срещу един и същ
обвиняем. Проверката е извършена въз основа на предоставеното извлечение
от електронния регистър на ПРБ за лица с три и повече неприключени
наказателни производства към 16.01.2019 г. В доклада на САП е отразено, че
са взети мерки в изпълнение на препоръките от доклада от последната
проверка, извършена от екип прокурори от Апелативна прокуратура-София и
към момента няма нови препоръки;

В изпълнение на т.1.5 от решение на Пленума на ВСС по Протокол №
29/22.11.2018 г. е издадена заповед № 1066/04.12.2018 г. на Апелативна
прокуратура-София за проверка на актуалното състояние на образуваните
преди 01.01.2016 г. преписки и дела, които не са приключени към 01.06.2019 г.
в окръжните прокуратури и прилежащите им райони. В обобщения доклад на
САП е констатирано, че административният ръководител на ОП-София се
налага да възложи и организира извършването на тематични ревизии на



30

работата на прокурорите от РП-Сливница по неприключените досъдебни
производства, образувани преди 01.01.2016 г., включително спрените такива
на основание чл.244 ал.1 т.1 и т.3 от НПК;

- През 2019 г. е продължило изпълнението на Заповед № 1280/17.11.2015
г. на административния ръководител на СОП, с която е разпоредено всяко
тримесечие изготвяне на справка за всички висящи досъдебни  производства в
СОП и прилежащите районните прокуратури, по които спрямо обвиняемия
действа мярка „Подписка“ или „Домашен арест“. Изготвените доклади са
изпращани на АП-София;

В изпълнение на писмо № I-1308/2015 от 19.10.2015 г. на главния
прокурор на Р.България относно правилата за контрол върху мерките за
неотклонение "Подписка" и "Домашен арест", въведени по повод изм. и доп.
на НПК, обнародвани в ДВ, бр. 42/09.06.2015 г. и заповед № 757 от 22.10.2015
г. на САП, регулярно на всеки три месеца се изготвят доклади за района на
ОП-София, които се изпращат на САП.

2020 г.
- Със заповеди №№47/10.01.2020 г. и 742/26.06.2020 г. на

административния ръководител на ОП-София, в изпълнение т.2 от раздел VII
от плана на СОП за 2020г. е разпоредено извършването на проверки на всички
досъдебни производства, образувани преди 01.01.2015 г. за престъпления
против личността по чл.128-135 от НК. Предмет на проверката са извършените
действия по разследването по всяко едно досъдебно производство, тяхната
ритмичност, изпълнението на указанията на наблюдаващия прокурор, дадени
в постановлението за образуване, както и тези, дадени по реда на чл.196 от
НПК, причините поради които делото не е приключено своевременно и
наличие на предпоставки за изтичане на предвидената в чл.80-81 от НК
давност. Проверяващите екипи са изготвили доклади от извършените
проверки, които са обобщени в доклад до административния ръководител на
ОП-София, който е изпратен на АП-София;

- Със заповед № 84/24.01.2020 г. на зам.административен ръководител
на СОП е разпоредено извършване на тримесечни проверки в СОП и
районните прокуратури от района на ОП-София на досъдебните  производства
срещу лица с две и повече досъдебни производства.

Докладите относно повишаване ефективността и ускоряване на
разследването по две и повече ДП срещу един и същ обвиняем са изпращани
на АП-София;

- Със заповед № 660/03.06.2020 г. административният ръководител на
СОП е разпоредил всяко тримесечие на 2020 г. да се проверява в районните и
окръжна прокуратури актуалното състояние на досъдебни производства за
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престъпления по транспорта - чл.342 ал.3 от НК и по чл.342 ал.1-ал.4 от НК,
Прокурори при ОП-София са обобщили данните на СОП и деветте районни
прокуратури и са изготвили доклади до АП-София;

- Със заповед № 716/18.06.2020 г. административният ръководител на
СОП е разпоредил проверки в районните и окръжна прокуратури на
актуалното състояние на всички преписки и досъдебни производства,
образувани преди 01.01.2017 г., които не са приключени към 01.06.2020 г. и
към 01.12.2020 г. Прокурори при ОП-София са обобщили данните на СОП и
деветте районни прокуратури и са изготвили доклади до АП-София;

- Със заповед № 851/22.07.2020 г. на административния ръководител на
СОП, в изпълнение на т.II.3 от раздел VI от обобщения доклад на АП-София
от 01.07.2020 г. е разпоредена тематична проверка на място на
неприключените досъдебни производства, образувани преди 01.01.2017 г. в
РП-Сливница. Проверяващият екип е изготвил доклад от извършената
проверка до окръжния прокурор на СОП;

- Със заповед № 702/17.06.2020 г. на ОП-София в изпълнение на т.1 от
раздел VII от плана на СОП за 2020 г. е разпоредена цялостна ревизия на
дейността на РП-Самоков. Проверяващият екип е изготвил доклад от
извършената проверка до окръжния прокурор на СОП;

- През 2020 г. е продължило изпълнението на Заповед № 1280/17.11.2015
г. на административния ръководител на СОП, с която е разпоредено на всяко
тримесечие изготвяне на справка за всички висящи досъдебни  производства в
СОП и прилежащите районните прокуратури, по които спрямо обвиняемия
действа мярка „Подписка“ или „Домашен арест“. Изготвените доклади са
изпращани на АП-София;

- Със заповед № 365/09.03.2020 г. на ОП-София е разпоредено на
административните ръководители на районните прокуратури от района на
СОП да организират извършването на системни проверки от съответните
структури на МВР за разкриване и разследване на престъпления с предмет
наркотични вещества, по чл.354а-354в от НК, за което са изготвени писмени
доклади от всички РП от района на СОП до административния ръководител на
ОП-София. Обобщени доклади са изпратени на АП-София.

От страна на АП-София не е извършвана комплексна ревизия на
дейността на ОП-София през 2019 г. и 2020 г.

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

През 2019 г. прокурорите Наталия Николова – окръжен прокурор на
СОП, Нина Панчева – зам.окръжен прокурор на СОП , Ивайло Медаров –
зам.окръжен прокурор на СОП и прокурорите Таня Коцева, Мирослав



32

Ангелов, Станислава Полетинска, Диана Давидкова, Красимир
Дерменджийски и Златка Клюнкова  са взели участие общо в 20 семинара,
организирани от ПРБ, НИП, Националната комисия за борба с трафик на хора,
в обучения, финансирани от Европейска мрежа за съдебно обучение (ЕМСО),
Академия по европейско право в гр.Трир, Германия  и други.

Съдебните служители са взели участие в 13 обучителни мероприятия с
различна тематика.

/Подробно формите на обучение са описани в приложените справки,
предоставени от ОП-София/

През 2020 г., в периода 29.06.2020 г. - 01.07.2020 г. прокурор  Таня
Коцева  е участвала в семинар на тема „Физикохимични изследвания. ДНК-
анализ. Документни и почеркови изследвания“, организиран от НИП София.

Съдебните служители са взели са взели участие в 5 обучителни
мероприятия с различни теми.

Приложение: Справка №1 по организацията на административната
дейност на ОП-София за 2019 г. и за 2020 г.

ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА НА
ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

1.ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ.
През 2019 г. в ОП – София наблюдаваните преписки са били общо 1601

броя, като новообразуваните преписки са били 1576 броя, а образуваните в
предходни периоди – 25 броя.

През 2020 г. в ОП – София общият брой на наблюдаваните преписки е
бил 1933, като новообразуваните преписки са били 1800 броя, а образуваните
в предходни периоди – 133 броя.

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка.

През 2019 г. за извършване на предварителна проверка са изпратени 106
броя преписки.

През 2020 г. за извършване на предварителна проверка са изпратени 90
броя преписки.

2.1 Преписките, върнати след извършена предварителна проверка
през 2019 г. са 6 броя, а през 2020 г. – 10  броя.

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил



33

предварителна проверка.
През 2019 г. 11 броя са преписките, по които прокурор лично е

извършил предварителна проверка:
1. Красимир Дерменджийски – по 7 бр.;
2. Кремена Господинова – по 1бр.;
3. Мирослав Ангелов – по 1 бр.;
4. Станислава Полетинска – по 1 бр.;
5. Христина Лулчева  - по 1 бр.

През 2020 г. 5 броя са преписките, по които прокурор лично е извършил
предварителна проверка:

1.Нина Панчева – по 1 бр.;
2. Радка Цекова – по 1 бр.;
3. Кремена Господинова – по 1бр.;
4.Ралица Данкова – по 1 бр.;
5. Христина Лулчева – по 1 бр.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила повече от 3 месеца.

През 2019 г. и през 2020 г. няма преписки, по които предварителната
проверка да е продължила повече от 3 месеца.

5. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ.
През 2019 г. са решени 1529 броя преписки, а през 2020 г. – 1871 броя.

5.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство:
През 2019 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно

производство са приключени 145 броя преписки. От тези постановления са
обжалвани 17 броя, потвърдени са били 15 броя, а 2 броя са отменени.

През 2020 г. с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство са решени 141 броя преписки. По 14 броя преписки
постановленията за отказ са обжалвани,  като от тях са потвърдени 13 броя , а
по една преписка постановлението е било отменено.

5.2. Образувани досъдебни производства:
Образуваните досъдебни производства през 2019 г. са общо 48 броя, а

през 2020 г. - 62 броя.

6. ИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ.
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6.1. Инстанционните преписки на АП – София, образувани във връзка
с произнасяния по преписки на ОП - София, които са приключили с
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през 2019
г. са общо 19 броя, от тях 17 броя са потвърдени и 2 броя са отменени.

През 2020 г. преписките на апелативната прокуратура, приключили с
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство във връзка
с произнасяния по преписки на ОП – София са общо 14 броя, от които по
13 броя постановленията са потвърдени и по една преписка
постановлението е отменено.

6.2. Инстанционните преписки на ОП – София, образувани във връзка с
произнасяния по преписки на районните прокуратури, които са приключили с
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през 2019
г. са общо 149, от тях отменените са 55 броя, а потвърдените -94 броя.

По районни прокуратури са разпределени както следва:
на РП-Самоков – 27 броя;
на РП-Ботевград – 25 броя;
на РП-Костинброд – 24 броя;
на РП-Сливница – 20 броя;
на РП-Пирдоп – 16 броя;
на РП-Елин Пелин – 14 броя;
на РП Ихтиман – 11 броя;
на РП-Своге – 7 броя;
на РП-Етрополе – 5 броя.

Инстанционните преписки на ОП – София, образувани във връзка с
произнасяния по преписки на районните прокуратури, които са приключили с
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство през 2020
г. са общо 212, от тях отменените са 107 броя, частично отменените – 6 броя, а
потвърдени - 99 броя,разпределени по районна прокуратури, както следва:

на РП-Самоков – 82 броя;
на РП-Костинброд – 29 броя;
на РП-Ихтиман – 22 броя;
на РП-Пирдоп – 20 броя;
на РП-Ботевград – 19 броя;
на РП-Елин Пелин – 16 броя;
на РП-Сливница – 11 броя;
на РП-Етрополе – 4 броя;
на РП-Своге – 9 броя.
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7. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период.

В края на 2019 г. са останали общо 6 броя преписки, които са били при
прокурор за решаване в законовия срок за произнасяне.

В края на 2020 г. са останали общо 10 броя преписки, които са били при
прокурор за решаване в законовия срок за произнасяне.

/Подробно номера на преписката, наблюдаващият прокурор, датата на
образуване на преписката и данните за окончателното произнасяне се
съдържат в справка №2 за 2019 г. и 2020 г. на  ОП-София./

Проверени на случаен принцип преписки, приключили през 2019 г.
и 2020 г. с постановления за

отказ от образуване на досъдебно производство:

Пр.пр.№199/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Десислава Михайлова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по отделени материали от преписка на
СГП, която от своя страна е била образувана въз основа на материали от
Агенция „Митници“ – гр. София по повод извършена ревизия на дружество
„С.“ ООД., приключила с издаване на ревизионен доклад, като са установени
нарушения на данъчното законодателство във връзка с плащане на акцизи.
Тъй като дружеството е със седалище под района на ОП-София, материалите
са изпратени по компетентност на тях. Получени са на 21.01.2019 г. и на
следващия ден преписката е разпределена на прокурор Михайлова. На
22.02.2019 г. тя е изискала от Агенция „Митници|“ четливо копие от
ревизионен акт на разследваното дружество. На 18.03.2019 г. е получено копие
от ревизионен доклад от 2018 г. и прокуратурата е уведомена за причините,
поради които РА не е изготвен. С ново писмо от 18.04.2019 г. прокурор
Михайлова е поискала от ТД Югозападна на Агенция „Митници“ да бъде
уведомена за прогнозите за срока, в който ще бъде изготвен РА. На 06.08.2019
г. РА е изпратен в ОП-София. С постановление от 27.08.2019 г. прокурор
Михайлова е възложила проверка на ОД-МВР-София със срок от 30 дни,
който е удължен. На 08.10.2019 г. материалите от проверката са получени в
ОП и са разпределени на наблюдаващия прокурор същия ден. С
постановление от 06.11.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство, като в обстоятелствената част е записано, че от обективна и
субективна страна липсва състав за извършено престъпление по чл.255, ал.1 от
НК, поради което преписката следва да бъде прекратена. В диспозитива е
записано препис от постановлението да бъде изпратен на А.Д. от гр.София и
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че подлежи на обжалване пред по-горестоящата прокуратура.
Постановлението е получено от А.Д. на ръка на 17.12.2019 г., за което се е
подписал на екземпляра в наблюдателната преписка;

Пр.пр.№303/2020 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Станислава Полетинска. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по отделени материали от преписка
№3090/2019 г. на СОП с оглед данни за извършено престъпление по чл.282,
ал.1 от НК. На 28.01.2020 г. е разпределена на прокурор Полетинска. С
постановление от същата дата е възложена проверка на ОД на МВР – София.
На 24.03.2020 г. е възложена допълнителна проверка на ОД-МВР-София. На
15.04.2020 г. материалите от проверката са получени в ОП и са разпределени
на наблюдаващия прокурор същия ден. С постановление от 14.05.2020 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в
обстоятелствената част е записано, че липсват данни за извършено
престъпление по чл.282, ал.1 от НК от субективна страна, поради което
преписката следва да бъде прекратена. В диспозитива е записано препис от
постановлението да бъде изпратен на С.Д. от с.Челопеч, Софийска област и
И.Д. от гр.София и че подлежи на обжалване пред АП-София;

Пр.пр.№3638/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Таня Коцева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана във връзка с постъпили материали по компетентност
от РП-Сливница, отделени от пр.пр.№1229/19 г. по описа на РП-Сливница, ДП
№314/19 г. по описа на РУ-МВР-Сливница с оглед престъпление по чл.255,
ал.1, т.1 от НК. Разпределена е на прокурор Коцева на 10.12.2019 г. На
27.12.2019 г. с постановление тя е разпоредила на директора на ТД на НАП
офис София-област извършване на ревизия на Сдружение фен клуб „С.Г.“  На
21.08.2020 г. ревизионните материали са получени в ОП и са разпределени на
наблюдаващия прокурор същия ден,  С постановление от 13.10.2020 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в
обстоятелствената част е записано, че с оглед установеното и след обстоен
анализ на материалите, липсват данни за извършено престъпление против
данъчната и осигурителната система на Р.България от страна на Сдружение
„Фен клуб „С.Г.“ В диспозитива е записано препис от постановлението да
бъде изпратен на сдружението и на К.М. – председател на УС на
сдружението и че подлежи на обжалване пред АП-София;

Пр.пр.№3475/2018 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Бисера Калпакчиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ



37

прокурор./ Преписката е образувана с постановление на СОП от 29.11.2018 г.
по отделени материали от пр.пр. № 442/18 г. по по описа на СОП, ДП №11/18
г. по описа на ОСлО при ОП-София с твърдения за извършени престъпления
по чл.330, ал.2 и чл.213а от НК. Извършена е проверка по посочените
обстоятелства в отделените материали, снети са обяснения, изискани са
справки от РСПБЗН – гр. Годеч и РУ-МВР-Годеч. Материалите от проверката
са постъпили в ОП на 14.02.20119 г. и са разпределени на наблюдаващия
прокурор същия ден. С постановление от 18.03.2020 г. е постановен отказ
от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част
е записано, че от събраните материали не са установени данни за извършено
престъпление от общ характер, а в диспозитива -  препис от
постановлението да бъде изпратен на жалбоподателката и че то може да
се обжалва пред АП-София;

Пр.пр.№93/2020 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Мирослав Ангелов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод получена по компетентност преписка по
описа на ОД на МВР – София, която от своя страна е била образувана по
жалба от Т.А. от с. Врачеш, съдържаща съмнения за извършени злоупотреби
при раздаване на парични средства на лица от селото във връзка с контрол над
болест върху животни. Извършена е проверка от ОДМВР. Материалите от
проверката са постъпили в ОП на 10.01.2020 г. и са разпределени на
наблюдаващия прокурор на 13.01.2020 г.  С постановление от 14.01.2020 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в
обстоятелствената част е записано, че от събраните по преписката материали
не може да се направи обоснован извод за наличие на данни за извършено
престъпление от общ характер, а в диспозитива -  екземпляр от
постановлението да се изпрати на директора на ОДМВР-София, за сведение
и на жалбоподателя и че може да се обжалва пред АП-София;

Пр. пр. № 818/2020 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Йова Петрова. /Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана  в ОП – София  на 11.03.2020 г. по изпратена й от
ВКП по компетентност жалба до главния прокурор от М.М., Д.И. и Г.Я. срещу
ЧСИ В.Н. с кантора в гр.Костинброд, ведно с приложения към жалбата.
Преписката е била изпратена за извършване на проверка на 10.04.2020 г. на
Председателя на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. След
извършване на проверката, материалите са постъпили в ОП-София на
04.06.2020 г. С постановление от 05.06.2020 г. е постановен отказ от
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образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е
записано, че липсват данни за извършено престъпление по чл. 282 от НК, тъй
като не са били изпълнени всички съставомерни признаци.

Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл.213, ал.1 и
чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е записано копие да бъде
изпратено на М.М., Д.И. и Г.Я. и че постановлението може да се обжалва пред
АП-София;

Пр. пр. № 3303/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Златка Клюнкова. /Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана  в ОП – София  на 08.11.2019 г. по изпратени по
компетентност материали, съдържащи се в преписка на РП-Костинброд.
Преписката е била образувана по сигнал на Е.П. за това, че дъщеря й П.Д. е
била отвлечена. Била е извършена проверка от служител на РУП-Костинброд
за евентуално извършено престъпление по чл. 142 от НК. Материалите са
постъпили в ОП-София на 08.11.2019 г. С постановление от 22.11.2019 г.
/изведено деловодно на 26.11.2019 г./ е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че
наличните фактически обстоятелства не могат да обосноват извод за наличие
на данни  за осъществено  престъпление по чл. 142 от НК, тъй като не са били
изпълнени всички съставомерни признаци – деецът да извърши действие, с
което принудително да промени местопребиваването на пострадалия въпреки
неговата воля.

Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл.213, ал.1 и
чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е записано копие да бъде
изпратено на П.Д. и че постановлението може да се обжалва пред АП-София.
/Приложен е плик, на който е посочено, че писмото не е потърсено./

Пр. пр. № 1156/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Христина Лулчева. /Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана  в ОП – София  на 16.04.2019 г. по постъпил сигнал
от инж. А.Ж. в качеството си на кмет на община Г.Малина, адресирана до
главния прокурор на Р.България, като сигналът е изпратен по компетентност
на ОП-София. Преписката е била образувана за това, че граждани от селата
Саранци и Чеканчево са подали сигнал до община Г.Малина, че на
територията на бивш бетонов възел ПИ65… по плана на с. Саранци се
извършва нерегламентирана дейност. Прокурор Лулчева е възложила
извършването на проверка на изпълнителния директор на БАБХ – София.

Материалите от проверката са постъпили в ОП-София на 06.06.2019 г. С
постановление от 12.06.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
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производство, като в обстоятелствената част е записано, че по преписката не
се установяват данни, от които да бъде направено предположение за
извършено престъпление по смисъла на НК, нито в дейността на конкретни
лица, респ. дружество, тъй като дейността на установената фирма е
регистрирана. В констативния протокол от извършената проверка и в доклада
е посочено, че следва на фирмата да бъде издадено предписание, с което се
задължава да уведомява всички ОДБХ, на чиято територия извършва
дейности, свързани с мобилните инсинератори.

Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл.213, ал.1 и
чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е записано копие да бъде
изпратено на инж. А.Ж. в качеството си на кмет на община Г.Малина и че
постановлението може да се обжалва пред АП-София. Приложена  е
разписка за получаване.

Пр. пр. № 1591/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Ивайло Медаров, Нина Панчева по дежурство. /Приложен е  протокол за
избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката е образувана  в ОП – София  на
24.05.2019 г. по  постъпила преписка №УРИ 57.. по описа на ОД на МВР
София, образувана по повод публикация от 22.05.2019 г. в електронна медия
за това, че е започнало създаване на организацция по купуването на гласове в
четири области на страната, в които и София – област. С постановление от
23.05.2019 г. прокурор Нина Панчева е възложила на ОД на МВР София
извършването на проверка.

Материалите от проверката са постъпили в ОП-София на 23.05.2019 г. С
постановление от 24.05.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство, като в обстоятелствената част е записано, че в хода на
извършената проверка не са били установени конкретни данни  или събрана
информация за създадена организация за купуване на гласове за изборите  за
европейски парламент, а публикацията в електронната медия съдържа само
обща информация.

Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл.213, ал.1 и
чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е записано копие да бъде
изпратено на ОД на МВР София и че постановлението може да се обжалва
пред АП-София.Приложена  е разписка за получаване.

Пр. пр. № 1017/2020 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Кремена Господинова. /Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. Преписката е образувана  в ОП – София  на 07.04.2020 г. по
изпратени по компетентност материали от РП-Елин Пелин, съдържащи данни
за евентуално извършено деяние по глава Девета „а”- „Компютърни
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престъпления” от НК. В сигнала се съобщава, че на 27.11.2019 г. в ел. дневник
на СУ”Хр. Ботев” – с. Г. Малина информация за отсъствия на ученици била
изтрита.

Материалите от РП-Ел.Пелин са постъпили в ОП-София на 08.04.2020 г.
С постановление от 09.04.2020 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че в хода
на извършената проверка е било установено мобилното устройство, от което е
бил осъществен достъпът и извършителите са били установени. Прието е, че
предвид установената фактическа обстановка, деянието по чл. 319б, ал. 1 от
НК се явява несъставомерно от обективна страна и извършеното деяние
разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените
случаи на престъпления от този вид, имайки предвид незначителността на
настъпилите вредни последици.

Като основание за постановяването на отказа са посочени  чл.213, ал.1 и
чл. 24, ал.1, т.1 от НПК. В постановлението е записано копие да бъде
изпратено на Директора на СУ - Г.Малина и че постановлението може да се
обжалва пред АП-София.

Пр.пр.№1698/2020 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Радка Цекова. Има протокол за разпределение на принципа на случайния
подбор. Преписката е образувана на 15.06.2020 г. по повод сигнал, получен по
електронна поща, в който се съдържат данни за множество престъпления - по
чл. 117 от НК /приготовление за убийство/, по чл. 330, ал.1 вр. чл. 20, ал.3 от
НК/ подбудителство към палеж на къща в гр. Ихтиман/, чл. 304 от НК/подкуп/,
чл. 294 от НК /лично укривателство/, по чл. 282, ал.1 от НК /престъпление по
служба/, извършени на територията на съдебния район на ОП-София.
Сигналът бил изпратен за предварителна проверка, срокът за която бил
удължен. Проверката приключила и с постановление от 21.09.2020 г. прокурор
Цекова отказала да образува досъдебно производство, тъй като липсват данни
за извършено престъпление от компетентността на ОП-София. Указала е
препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя. Посочила е, че
постановлението може да се обжалва пред АП- София. В материалите е
приложена разписка, от която става ясно, че постановлението е връчено на
посочените лица;

Пр.пр.№1989/2020 г. по описа на ОП- София, наблюдаващ прокурор
Наталия Николова. Приложен е протокол за разпределение на принципа на
случайния подбор. Преписката е образувана на 03.07.2020 г. по повод
материали, получени от РП - Ботевград по електронна поща, в който се
съдържат сигнали за престъпление - по чл. 252, ал.1 от НК, извършено на
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територията на съдебния район на ОП - София. Прокурор Николова
разпоредила да се извърши  предварителна проверка, срокът за която бил
удължен. Проверката приключила и материалите постъпили в СОП на
10.11.2020 г. С постановление от 24.11.2020 г. прокурор Николова отказала да
образува досъдебно производство, тъй като липсват достатъчно данни за
извършено престъпление от компетентността на ОП-София. По преписката се
били събрани данни за престъпление по чл. 325 от НК, извършено на
територията на РП - Ботевград. В диспозитива на постановлението е указано
да се изпрати ведно с материалите  по преписката на РП-Ботевград.
Посочено е, че може да се обжалва пред АП-София. В материалите е
приложен разписка, от която е видно, че постановлението е получено в РП-
Ботевград;

Пр.пр.№1501/2019 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Ралица Данкова. Приложен е протокол за разпределение на принципа на
случайния подбор. Преписката е образувана на 16.05.2019 г. по повод
уведомление от ТД на НАП- София, в което се излагат данни за престъпление
по чл. 255, ал.1,т.6 от НК, извършено на територията на съдебния район на ОП
- София. Прокурор Данкова възложила на ТД на НАП - София да извърши
данъчна проверка, срокът за която бил удължен. Проверката приключила и
материалите били получени в СОП на 19.12.2019 г. С постановление от
20.01.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство,
поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление от
компетентността на ОП-София. По преписката са събрани данни за
престъпление по глава ІХ от НК, извършено на територията на РП -
Костинброд. Прокурор Данкова указала  постановлението ведно с материалите
по преписката да се изпратят на РП- Костинброд. Разпоредила копие от
постановлението да се изпрати на ТД на НАП- София. Посочила, че може да
се обжалва пред АП - София. Приложена е разписка, от която е видно, че
постановлението е получено в РП-Костинброд. На ТД на НАП-София
екземпляр от него е изпратен с обикновена поща;

Пр.пр.№1765/2019 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Красимир Дерменджийски. Приложен е протокол за разпределение на
принципа на случайния подбор. Преписката е образувана на 10.06.2019 г. по
повод сигнал, в който се изразява становище за извършване на
незаконосъобразни действия и нарушаване на следствена тайна от РП-
Ботевград. Прокурор Дерменджийски разпоредил да се извърши
предварителна проверка. С разпореждане от 26.08.2019 г. той върнал
преписката за допълнителна проверка. Проверката приключила и с
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постановление от 30.09.2019 г. прокурорът отказал да образува досъдебно
производство, поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление
от компетентността на ОП-София. Указал копие от  постановлението  да се
изпрати на лицето, подало сигнала. Посочил, че може да се обжалва пред АП-
София. Постановлението е било изпратено с обикновена поща;

Пр.пр.№1090/2020. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Диана Давидкова. Приложен е протокол за разпределение на принципа на
случайния подбор. Преписката е образувана на 16.04.2020 г. по повод
материали от проверка, извършена от ОД на МВР- София. С постановление от
15.05.2020 г. прокурор Давидкова отказала да образува досъдебно
производство, поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление
от компетентността на ОП-София. Указала копие от  постановлението  да се
изпрати на лицето, подало сигнала до ОД на МВР - София. Посочила, че
може да се обжалва пред АП - София. Постановлението е било изпратено с
обикновена поща;

Пр.пр.№514/2020. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор Искра
Билярска. Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния
подбор. Преписката е образувана на 14.02.2020 г. по повод жалба от група
лица, изпратена от ВКП по компетентност. С постановление от 21.02.2020 г.
прокурор Билярска отказала да образува досъдебно производство, тъй като
лисват достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.
Указала копие от  постановлението да се  изпрати на лицата, подали сигнала
до ВКП. Посочила, че може да се обжалва пред АП - София.
Постановлението било изпратено на указаните лица с обикновена поща;

Пр.пр.№471/2020 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Снежана Торбова. Приложен е протокол за разпределение на принципа на
случайния подбор. Преписката е образувана на 12.02.2020 г. по повод жалба
срещу съдебен изпълнител. Прокурор Торбова възложила извършването на
предварителна проверка. Проверката приключила и материалите били
получени в СОП на 15.04.2020 г. С постановление от 16.04.2020 г. прокурорът
отказала да образува досъдебно производство поради липса на достатъчно
данни за извършено престъпление от общ характер. Указала е копие от
постановлението да се  изпрати на лицето, подало сигнала. Посочила, че
може да се обжалва пред АП-София. Постановлението било изпратено на
указаното лице с обикновена поща.

Проверени още:
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Пр.пр.№ 1297/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Десислава Михайлова;

Пр.пр.№ 774/2020 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Десислава Михайлова;

Пр.пр.№ 644/2020 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Десислава Михайлова;

Пр.пр.№1115/2020 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Станислава Полетинска;

Пр.пр.№1448/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Станислава Полетинска;

Пр.пр.№2687/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Таня Коцева;

Пр.пр.№3082/2018 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Таня Коцева;

Пр.пр.№3597/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Бисера Калпакчиева;

Пр.пр.№3599/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Бисера Калпакчиева;

Пр. пр. № 1040/2020 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Йова Петрова;

Пр. пр. № 2425/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Йова Петрова;

Пр. пр. № 3081/2018 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Йова Петрова;

Пр. пр. № 861/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Йова Петрова;

Пр. пр. № 2126/2020 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Златка Клюнкова;

Пр. пр. № 939/2020 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Златка Клюнкова;

Пр. пр. № 364/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Златка Клюнкова;

Пр. пр. № 1273/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Христина Лулчева;

Пр. пр. № 2026/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Христина Лулчева;

Пр. пр. № 3301/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Христина Лулчева;

Пр. пр. № 3099/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Ивайло Медаров;
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Пр. пр. № 3035/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Кремена Господинова;

Пр. пр. № 1279/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Кремена Господинова;

Пр. пр. № 367/2019 г. по описа на ОП - София с наблюдаващ прокурор
Кремена Господинова;

Пр.пр. №642/20 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Снежана Торбова;

Пр.пр. №537/19 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Снежана Торбова;

Пр.пр. №996/20 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Ралица Данкова;

Пр.пр. №3333/18 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Ралица Данкова;

Пр.пр. №586/19 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Ралица Данкова;

Пр.пр. №936/20 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор Искра
Билярска;

Пр.пр. №2262/18 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Искра Билярска;

Пр.пр. №61/19 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор Диана
Давидкова;

Пр.пр. №1521/20 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Диана Давидкова;

Пр.пр. №1111/19 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Красимир Дерменджийски;

Пр.пр. №37/20 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Красимир Дерменджийски;

Пр.пр. №1992/20 г. по описа на ОП - София, наблюдаващ прокурор
Красимир Дерменджийски;

Във всички наблюдателни преписки, приключили с постановление за
отказ от образуване на досъдебно производство са приложени  протоколи за
избор на наблюдаващ прокурор.

Постановленията за отказ от образуване на ДП на прокурорите в ОП -
София са подробни и мотивирани.

Наблюдаващите прокурори се произнасят в срок, като в
постановлението за отказ от образуване на ДП винаги се указва копие от
него да бъде изпратено на жалбоподателя, както и че подлежи на обжалване
пред АП-София, в съответствие с чл. 213, ал. 2 от НПК.
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Постановрленията за отказ от образуване на досъдебно производство
се изпращат с обикновена поща или с обратна разписка. Проверката
констатира, че се прилагат копия от документи за връчване.

Извършването на предварителните проверки е в указаните от
прокурорите срокове за тяхното провеждане.

Проверени на случаен принцип инстанционни преписки на АП -
София и ОП – София, образувани във връзка с произнасяния по преписки

на районните прокуратури, приключили през 2019 г. и 2020 г. с отказ от
образуване на ДП:

Пр.пр.№ 1340/2020 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Красимир Дерменджийски. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката в СОП е образувана по жалба на адв.С.С. от гр.Тетевен,
против постановление от 22.04.2020 г. на РП-Ботевград, с което е отказано
образуване на ДП по преписка №254/2020 г. на същата прокуратура, получена
в СОП на 14.05.2021  г.  от РП-Ботевград,  ведно с преписката.   Отказът е
мотивиран с това, че липсват данни за извършено престъпление по чл.290 от
НК, тъй като няма постановен съдебен акт по гр.дело №1973/2019 г. по описа
на РС-Ботевград. С постановление от 19.05.2020 г. СОП е потвърдила
прокурорския акт като обоснован и законосъобразен. Указано е преписи да се
изпратят на С.С и на РП-Ботевград заедно с преписката, както и че
постановлението може да се обжалва пред АП-София. Не е приложена
разписка за получаване на постановлението;

Пр.пр.№ 1068/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор
Бисера Калпакчиева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката в СОП е образувана по жалба на М.Р. от гр.София,
против постановление от 27.09.2018 г. на РП-Костинброд, с което е отказано
образуване на ДП по преписка №333/2018 г. на същата прокуратура, получена
в СОП на 10.04.2019 г. от РП-Костинброд, ведно с преписката.  Отказът е
мотивиран с това, че не са налице данни за извършено престъпление по чл.324,
ал.1 от НК, тъй като адв.Х.Н. не е изгубил качеството си на адвокат, а право да
упражнява професията си за известно време, въз основа на наложено му
наказание, извършил е действия на процесуално представителство по
сключения с доверителката договор. С постановление от 16.04.2019 г. СОП е
отменила прокурорския акт, указано е извършването на допълнителна
проверка с оглед престъпление по чл.209, ал.1 и чл.324, ал.1 от НК. В
диспозитива е записано преписката да се изпрати на РП-Костинброд за
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изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част, както и
преписи за жалбоподателката и прокуратурата;

Пр.пр.№ 352/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Й.Петрова, пр.пр.№ 1648/18 г. на РП-Ботевград. Преписката е образувана по
жалба от Д.Б. срещу постановление от 22.01.2018 г. за отказ от образуване на
ДП по посочената преписка на РП-Ботевград, като жалбата и преписката е
получена в ОП на 04.02.2019 г. На 05.02.2019 г. е разпределена на прокурор
Й.Петрова. С постановление от 11.03.2019 г. на прокурор Петрова
постановлението на РП-Ботевград  за отказ от образуване на досъдебно
производство е потвърдено, като е посочено, че постановлението е правилно,
но при различни мотиви. В преписката няма данни, които да подкрепят извода
на чл.24, ал.1, т.1 от НПК. По нея са налице индиции и твърдения за престъпно
поведение, но въпреки положените при проверката усилия, не са били събрани
данни по смисъла на чл. 211 от НПК, въз основа на които да бъде направено
основателно предположение за извършено престъпление от общ характер.
Изменено е основанието на отказа да се образува ДП, като същият да се счита
постановен по аргумент на противното на чл.211, ал.1 от НПК, тъй като
въпреки положените при проверката усилия, не са били събрани достатъчно
данни за престъпление от общ характер. Посочено е препис да се изпрати на
Д.М. и на РП-Ботевград и че не подлежи на обжалване съгласно чл. 200 от
НПК;

Пр.пр.№ 289/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Златка Клюнкова, пр.пр.№ 1099/2019 г. на РП-Самоков. Преписката е
образувана по жалба на В.П. от с. Р., общ. Самоков срещу постановление от
13.01.2020 г. за отказ от образуване на ДП по посочената преписка на РП-
Самоков.. Жалбата и преписката са получени в ОП на 28.01.2020 г. На
28.01.2020 г. е разпределена на прокурор З. Клюнкова.  С постановление от
07.02.2020 г. постановлението на РП-Самоков  за отказ от образуване на
досъдебно производство е потвърден. Посочено е препис от постановлението
да се изпрати на В.П. и РП-Самоков и че подлежи на обжалване пред АП-
София;

Пр.пр.№ 1563/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Таня Коцева, пр.пр.№ 155/2020 г. на РП-Костинброд. Преписката е образувана
по жалба от С.О. от с. Г., общ. Девин срещу постановление от 15.04.2020 г. за
отказ от образуване на ДП по посочената преписка на РП-Костинброд,
Жалбата и преписката са получени в ОП-София на 04.06.2020 г. На 05.06.2020
г. е разпределена на прокурор Коцева.  С постановление от 05.07.2020 г.
постановлението на РП-Самоков за отказ от образуване на досъдебно
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производство е потвърден в частта му за отказа да се образува ДП за
извършено престъпление по чл. 182, ал.2 от НК по пр.пр. №155/2020 г. по
описа на РП-Костинброд, а е отменено в частта, в която е постановен отказ да
се образува ДП за извършено престъпление по чл. 296, ал.1 от НК. Прокурор
Коцева е върнала преписката на РП-Костинброд за извършване на
допълнителна проверка по въпросите, посочени в обстоятелствената част на
постановлението. В диспозитива на постановлението е посочено препис да се
изпрати на С.Ч. и РП-Костинброд, както и че подлежи на обжалване пред
АП-София.

Пр.пр.№ 1750/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Десислава Михайлова, пр.пр.№ 413/2019 г. на РП-Костинброд. Преписката е
образувана по жалба адв.И.М. от САК срещу постановление  за отказ от
образуване на ДП от 27.05.2019 г. Жалбата и преписката са получени в ОП-
София на 10.06.2019 г. На 11.06.2019 г.  е разпределена на прокурор
Михайлова. С постановление от 11.07.2019 г. постановлението на РП-
Костинброд за отказ от образуване на досъдебно производство е отменено,
като в мотивите е посочено, че извода на първоинстанционният прокурор за
липса на данни за извършено престъпление от общ характер е направен без по
преписката да се извърши пълна проверка, поради което изводите дори и да са
правилни, не почиват на установени и изяснени факти от събраните данни по
преписката. В диспозитива на постановлението е указано да бъде извършена
проверка с оглед данни за изпадане в безсъзнателно състояние на пострадалия
И.М., след което преписката да се реши по същество. Посочено е също препис
от постановлението да се изпрати на И.М. и на РП-Костинброд за сведение
и изпълнение;

Пр.пр.№ 3222/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Ивайло Медаров, пр.пр. №1294/2019 г. на РП-Самоков. Преписката е
образувана по жалба на И.Т., чрез адв. А.А. от САК  срещу постановление  за
отказ от образуване на ДП от 14.10.2019 г. на РП-Самоков. Жалбата и
преписката са получени в ОП-София на 31.10.2019 г. На 01.11.2019 г.  е
разпределена на прокурор Медаров.  С постановление от 29.11.2019 г.
постановлението на РП-Самоков за отказ от образуване на досъдебно
производство е отменено, като в мотивите е посочено, че извършената
проверка от служинтел на РУП Самоков е непълна, което е довело до
неправилност на постановения и обжалван прокурорски акт. В хода на
проверката не са били изяснени редица обстоятелства, важни за установяване
на обективната истина и от значение за крайните изводи на наблюдаващия
преписката прокурор – не са били снети обяснения от всички лица, запознати
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и имащи отношение към станалото, липсват докладни записки и на
полицейските служители от РУП-Самоков, поради което за разкриване на
обективната истина е необходимо да се възложи и извърши допълнителна
проверка. Посочено е препис от постановлението да се изпрати на О.Т. и на
РП-Самоков , за сведение и изпълнение.

Пр.пр.№ 1238/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Ралица Данкова, пр.пр.№ 197/2020 г. на РП-Ихтиман. Преписката е образувана
по жалба от Е.Б. чрез адв. С.Б. срещу постановление за отказ от образуване на
ДП по посочената преписка на РП-Ихтиман. Жалбата и преписката са
получени в ОП-София на 04.05.2020 г. На 05.05.2020 г. е разпределена на
прокурор Данкова.  С постановление от 28.05.2020 г. постановлението на РП-
Ихтиман  за отказ от образуване на досъдебно производство е отменено. В
мотивите е посочено, че решаващият прокурор  е приел, че са налице данни
единствено за престъпление по чл. 144, ал.1 от НК, което е от частен характер
и се преследва по тъжба на пострадалия. Не са били изяснени в пълен обем
всички релевантни факти, поради което изводът се явява необоснован.

Прокурор Данкова е върнала пр.пр. №197/2020 г. по описа на РП-
Ихтиман за извършване на допълнителна проверка по въпросите, посочени в
обстоятелствената част на постановлението. Указала е препис от него да се
изпрати на Е.Б. и РП-Ихтиман и е посочила, че подлежи на обжалване пред
АП-София;

Пр.пр.№ 416/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
М.Ангелов, пр.пр.№ 1175/2018 г. на РП-Ихтиман. Преписката е образувана по
жалба от Началника на РУП-Ихтиман срещу постановление за отказ от
образуване на ДП по чл. 345, ал. 2 от НК. Жалбата и преписката са получени в
ОП-София на 11.02.2019 г. На 12.02.2019 г.  е разпределена на прокурор
Ангелов.  С постановление от 22.03.2019 г. постановлението на РП-Ихтиман
за отказ от образуване на досъдебно производство е отменено като
необосновано и незаконосъобразно. В мотивите е посочено, че поради
непълнота на извършената проверка, не е ясно дали е било издадено
наказателно постановление, по което да е налице влязло в сила наказание,
което забранява лицето да бъде наказано повторно за едно и също деяние. В
хода на проверката, с оглед приложения АУАН, е следвало да бъде изискана
справка за това на какъв етап се намира започнатото административно-
наказателно производство с оглед извеждане на правилни изводи, касаещи
основанието за отказ да се образува наказателно производство, както и
обстоятелството дали не следва материалите да се изпратят на съответния
компетентен орган с оглед преценка за реализиране на съответната
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административно-наказателна отговорност. Непълнотата на извършената
проверка се е отразила пряко върху направените изводи. Прокурорът е върнал
преписката на РП-Ихтиман за извършване на допълнителна проверка по
въпросите, посочени в обстоятелствената част на постановлението. Посочено е
също препис от постановлението да се изпрати на Началника на РУП-
Ихтиман за сведение и на РП-Ихтиман за изпълнение на указанията;

Пр.пр. № 3568/19 г. по описа на СОП, наблюдаващ прокурор Диана
Давидкова. Преписката е образувана на 02.12.2019г. по жалба срещу
постановление за отказ да се образува ДП на РП - Елин Пелин, изпратена от
първоинстанционната прокуратура, ведно с материалите по преписката.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор. С
постановление от 20.12.2019 г. прокурор Давидкова е потвърдила
постановлението за отказ на РП - Елин Пелин и е оставила жалбата срещу него
без уважение. Указала е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя, а постановлението ведно с материалите от преписката да
се изпратят на първоинстанционната прокуратура. Посочила е, че подлежи
на обжалване пред АП- София;

Пр.пр. № 529/19 г. по описа на СОП, наблюдаващ прокурор Христина
Лулчева. Преписката е образувана на 25.02.2019 г. по жалба срещу
постановление за отказ да се образува ДП на РП - Своге, изпратена от
първоинстанционната прокуратура, ведно с материалите по преписката. Има
приложен протокол за разпределение на принципа на случайния подбор.  С
постановление от 18.03.2019 г. е потвърдено постановлението за отказ на РП -
Своге и жалбата срещу него е оставена без уважение. Указано е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, а постановлението ведно
с материалите от преписката да се изпратят на първоинстанционната
прокуратура. Посочено е, че подлежи на обжалване пред АП- София;

Пр.пр. № 937/20г. по описа на СОП, наблюдаващ прокурор Наталия
Николова. Преписката е образувана на 25.03.2020 г. по жалба срещу
постановление за отказ да се образува ДП на РП- Елин Пелин, изпратена от
първоинстанционната прокуратура, ведно с материалите по преписката.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор. С
постановление от 26.03.2020 г. е потвърдено постановлението за отказ на РП-
Елин Пелин и жалбата срещу него е оставена без уважение. Указано е препис
от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, а постановлението
ведно с материалите по преписката да се изпратят на
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първоинстанционната прокуратура. Посочено е, че подлежи на обжалване
пред АП- София;

Пр.пр. №1281/20 г. по описа на СОП, наблюдаващ прокурор Радка
Цекова. Преписката е образувана на 25.03.2020 г. по писмо на районния
прокурор на РП - Ихтиман, с което са изпратени самоотводите на прокурорите
от ИРП,  ведно с материалите по преписката. Приложен е протокол за
разпределение на принципа на случайния подбор. С постановление от
12.05.2020 г. прокурор Цекова е уважила самоотводите на прокурорите от РП-
Ихтиман. Изготвила е предложение до главния прокурор да упражни
правомощията си по чл. 195, ал.4, пр.2 от НПК и да възложи решаването на
преписката на друга, еднаква по степен прокуратура в района на ОП-София.
Указала е постановлението, ведно със самоотводите и  материалите от
преписката да се изпратят на първоинстанционната прокуратура.
Посочила, че постановлението подлежи на обжалване пред АП- София.

Проверени още:
Пр.пр. №1340/2020 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор

Красимир Дерменджийски;
Пр.пр. №473/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор

Бисера Калпакчиева;
Пр.пр. №1417/2019 г. по описа на ОП-София с наблюдаващ прокурор

Бисера Калпакчиева;
Пр.пр. №953/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор

Й.Петрова, пр.пр.№ 17/2019 г. на РП-Ботевград;
Пр.пр. №2503/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор

Й.Петрова, пр.пр.№ 136/2019 г. на РП-Костинброд;
Пр.пр. №2577/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор

Й.Петрова, пр.пр.№ 443/2020 г. на РП-Костинброд. Постановлението на
прокурор Петрова е потвърдено с постановление на прокурор Д.Стоянов от
АП-София, по пр.пр. №41/2021 г.;

Пр.пр. №3277/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Златка Клюнкова, пр.пр. № 609/2020 г. на РП-Ботевград;

Пр.пр. №1634/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Златка Клюнкова, пр.пр. № 179/2019 г. на РП-Сливница;

Пр.пр. №3176/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Таня Коцева, пр.пр. №1092/2019 г. на РП-Самоков;

Пр.пр. №720/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Таня Коцева, пр.пр. № 40/2020 г. на РП-Своге;
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Пр.пр. №3174/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Десислава Михайлова, пр.пр. №504/2018 г. на РП-Елин Пелин.
Постановлението на прокурор Михайлова е потвърдено с постановление на
прокурор Д.Арабаджиев от АП-София, по пр.пр. №460/2020 г.;

Пр.пр. №724/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Десислава Михайлова, пр.пр. № 545/2019 г. на РП-Елин Пелин;

Пр.пр. № 1750/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Десислава Михайлова, пр.пр. № 545/2019 г. на РП-Костинброд;

Пр.пр. №3506/2018 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Ралица Данкова, пр.пр. № 1414/2018 г. на РП-Ботевград;

Пр.пр. №128/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Ралица Данкова, пр.пр. № 111/2017 г. на РП-Костинброд;

Пр.пр. №2120/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
М.Ангелов, пр.пр. №761/2018 г. на РП-Сливница;

Пр.пр.№ 1355/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
М.Ангелов, пр.пр. № 1280/2018 г. на РП-Ихтиман;

Пр.пр.№ 2727/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
М.Ангелов, пр.пр. № 207/2020 г. на РП-Пирдоп;

Пр.пр. № .№ 418/2019 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Ст. Полетинска, пр.пр. № 1644/2019 г. на РП-Ботевград;

Пр.пр. № 2437/2020 г. по описа на ОП-София – наблюдаващ прокурор
Ст. Полетинска, пр.пр. № 458/2019 г. на РП-Самоков;

Пр. пр. №2531/20 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор Радка
Цекова;

Пр.пр. №734/20 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор Диана
Давидкова;

Пр.пр. № 3075/20 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Диана Давидкова;

Пр.пр. №1071/19 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор Диана
Давидкова;

Пр.пр. №937/20 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Наталия Николова;

Пр.пр. №3541/20 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Наталия Николова;

Пр.пр. №2545/19 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Наталия Николова;

Пр.пр. №2416/19 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Наталия Николова;

Пр.пр.№1403/20 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Христина Лулчева;
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Пр.пр. №1683/19 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Христина Лулчева;

Пр.пр. №2278/20 г. по описа на ОП-София, наблюдаващ прокурор
Христина Лулчева;

Проверката на инстанционните преписки, приключили с постановление
за отказ от образуване на досъдебно производство установи, че в
постановленията си прокурорите от ОП-София обсъждат всички факти по
преписката, отбелязват налице ли е непълнота на извършената проверка,
съществува ли възможност за събиране на нови факти за по-пълно
изясняване на обстоятелствата с оглед наличие или не на достатъчно данни
за образуване на досъдебно производство, подробно се произнасят относно
мотивите в първоинстанционното постановление и мотивирано
потвърждават или отменят постановлението на РП.

IІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ДОСЪДЕБНИТЕ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА В ОП
– СОФИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 2 ЗСВ

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП.
НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2019 г. са

общо 704 броя, от които новообразуваните ДП са 292 броя, а образуваните в
предходен период - 412 броя; образуваните бързи производства са 0 броя.

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2020 г. са
общо 811 броя, от които новообразуваните ДП са 302 броя, а образуваните в
предходен период - 479 броя; образувано е едно бързо производство.

Забележка: В общия брой на досъдебните производства са включени 29
бр. ДП, получени по компетентност от друга прокуратура, образувани в
периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г., разпределени по прокурори, както следва:

Н. Панчева – 2 бр.;
Б. Калпакчиева – 2бр.;
Д. Михайлова – 3 бр.;
Д. Давидкова – 2 бр.;
Зл. Клюнкова – 3 бр.;
Кр. Дерменджийски – 1бр.;
Р. Данкова – 1 бр.;
Ст. Полетинска – 6 бр.;
Т. Коцева – 5 бр.;
Хр. Лулчева – 4 бр.
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ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2019 г. досъдебни и бързи производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове  са
382 броя. Общо приключените ДП са 382 броя, от които новообразуваните са
94 броя, а образуваните в предходен период – 288 броя. Приключени бързи
производства – няма.

Останалите нерешени досъдебни производства към края на 2019 г., по
които разследването е приключило, но са се намирали при прокурорите в
законовия срок за произнасяне са 11 бр.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2020 г. досъдебни и бързи производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове са
421 броя. Общо приключените ДП са 420 броя, от които новообразуваните ДП
са 111 броя, а образуваните в предходен период – 309 броя. Приключено е
едно бързо производство.

Останалите нерешени досъдебни производства към края на 2020 г., по
които разследването е приключило, но са се намирали при прокурорите в
законовия срок за произнасяне са 14 бр.

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2019  г.,  по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК няма, по които
разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК – също
няма и БП, при които е постановено разследването да се извърши по общия
ред – също няма.

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2020  г.,  по които
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК – 1 брой; БП, по
които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК –
няма и БП, при които е постановено разследването да се извърши по общия
ред – също няма.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2019 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК на разследващ орган  са

изпратени 30 броя ДП, а ДП, по които прокурорът сам е извършил
необходимите действия са 4 броя.

За 2020 г. на основание чл. 242, ал. 2 от НПК на разследващ орган  са
изпратени 16 броя ДП. По едно ДП прокурорът сам е извършил необходимите
действия.

3. Спрени наказателни производства.



54

Спрените наказателни производства през 2019 г. са общо 55 броя. От тях
спрени срещу неизвестен извършител  са 52 броя, а спрени срещу известен
извършител – 3 броя.

През 2020 г. общо 35 броя наказателни производства са спрени. От тях
спрени срещу неизвестен извършител са 31 броя, а спрени срещу известен
извършител са 4 броя.

4. Възобновени наказателни производства.
ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2019 г. са  29 броя,

от тях 26 броя са срещу неизвестен извършител, а 3 броя - срещу известен
извършител.

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2020 г. са  30 броя,
от тях 28 броя са срещу неизвестен извършител, а 2 броя - срещу известен
извършител.

Проверени на случаен принцип дела, по които наказателното
производство е спряно през 2019 г. и 2020 г., водени срещу НИ и срещу ИИ

Пр.пр.№ 1425/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 5014/2019 г. по
описа на ОДМВР – София с наблюдаващ прокурор Йова Петрова. /Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е
образувано на 27.10.2018 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК за извършено
престъпление в гр.София по чл.195, ал.1, т.4, вр.с чл.194, ал.1 от НК.
Допълнително е установено, че е извършено престъпление и по чл.249, ал.1 от
НК, след което е изпратено за ръководство и надзор от СРП в СГП по
компетентност. Впоследствие е повдигнат спор за териториална
компетентност, който е разрешен от САП и с постановление от 08.05.2019 г. е
определена СОП като компетентна по преписката, тъй като след извършена
кражба, са последвали трансакции от банкомати в района на гр.Елин Пелин.
На 13.05.2019 г. от СОП за наблюдаващ прокурор е определена прокурор Йова
Петрова. С постановление от 15.05.2019 г. тя е възложила разследването на
разследващ полицай от ОДМВР-София, определен от нейния директор, дала е
подробни указания по същество и е указала стриктно спазване на разпоредбата
на чл.203, ал.4 от НПК и сроковете по чл.234, ал.3 от НПК.  Материалите по
ДП са постъпили в ОП – София на 10.01.2020 г. с мнение за спиране. С
постановление от 27.01.2020 г. досъдебното производство е спряно на
основание чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
записано, че се възлага на директора на ОДМВР-София да организира
изготвяне на план за ОИМ по спряното НП и да го изпрати в СОП в
двуседмичен срок, възлага на определени от директора служители от ОДМВР
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да продължат издирването на извършителя на престъплението в съответствие
с изготвения план, като резултатите от тях да се съобщят в съответствие с
чл.245, ал.1 от НПК. Посочено е екземпляр от постановлението да се изпрати
на пострадалата, на директора на ОДМВР-София, както и че може да бъде
обжалвано пред ОС-София в 7-дневен срок от получаването му. Приложена е
разписка за получаване. Приложена е кореспонденция между прокуратурата
и ОДМВР-София след спиране на ДП във връзка с ОИМ;

Пр.пр.№ 854/2018 г. по описа на ОП – София, ДП № 5013/2018 г. по
описа на ОДМВР – София с наблюдаващ прокурор Красимир Дерменджийски.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление на прокурор Дерменджийски от
24.08.2018 г. за извършено престъпление по чл.249, ал. 1 от НК в гр.Ихтиман,
като в постановлението са дадени конкретни указания за разследването.
Материалите по ДП са постъпили в ОП – София на 12.04.2019 г. с мнение за
спиране. С постановление от 19.04.2019 г. досъдебното производство е спряно
на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
записано препис от него, ведно с делото, да се изпрати на разследващия
орган за продължаване издирването на извършителя на престъплението със
задължение за незабавно уведомяване при разкриването му, както и на
пострадалия и че може да се обжалва по реда на чл.244, ал.5 от НПК пред
Софийски окръжен съд. Приложена е кореспонденция между прокуратурата
и ОД на МВР-София във връзка с ОИМ;

Пр.пр.№ 3563/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 1/2020 г. по описа
на ТС“БОП“ – София-област с наблюдаващ прокурор Нина Панчева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление от 05.12.2019 г. за извършено
престъпление по чл. 319б, ал. 1 от НК. Материалите по ДП са постъпили в ОП
– София на 31.07.2020 г. с мнение за спиране. С постановление от 07.08.2020 г.
досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. В
диспозитива на постановлението е записано, че материалите се изпращат на
разследващия орган за продължаване издирването на извършителя на
престъплението и информация за резултатите от него периодично да се
изпращат на наблюдаващия прокурор. Препис от постановлението е
разпоредено да се изпрати на пострадалата и на ТС“БОП“ - София-област
ведно с ДП, както и че може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването
му чрез СОП пред Софийски окръжен съд. Приложена е разписка за
получаване;
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Пр.пр.№ 29/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 3/2019 г. по описа на
ГПУ-Калотина с наблюдаващ прокурор Таня Коцева. /Приложен е протокол
за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е образувано
на 06.01.2019 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК за извършено престъпление по
чл.242, ал.2, пр.1 вр.с чл.18, ал.1 от НК. Материалите по ДП са постъпили в
ОП – София на 30.08.2019 г. с мнение за спиране. С постановление от
17.09.2019 г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2
от НПК. В диспозитива на постановлението наблюдаващият прокурор се е
разпоредил с веществените доказателства, постановил е актът му да се изпрати
на разследващия орган за сведение и ОИМ за издирване на извършителя на
престъплението, със задължение за уведомяване при разкриването му или при
възникване на необходимост от извършване на действия по разследването, на
ЦРУ, отдел „МРР-НОП“ - за сведение относно съхранението на ВД-
наркотично вещество и на РДГП-Драгоман - за сведение относно съхранение
на другите ВД. Посочил е, че може да бъде обжалвано по реда на чл.244, ал.5
от НПК в 7-дневен срок  чрез СОП пред Софийски окръжен съд. Приложена е
кореспондения с разследващиия орган относно проведените ОИМ;

Пр.пр.№ 56/2019 г. по описа на ОП - София, ДП № 5002/2019 г. по описа
на ОД-МВР – София с наблюдаващ прокурор Ст.Полетинска /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното производство е
образувано с постановление на прокурор Ст. Полетинска от 08.01.2019 г.
срещу НИ  за престъпление по 244, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 243, ал. 1, пр. 1 от НК.
При извършеното разследване са проведени множество процесуални действия,
назначена е и изготвена видео-техническа експертиза за действията на 3 лица
от мъжки пол, заснети на оптичен диск. Били са възложени оперативно-
издирвателни мероприятия за разкриване извършителя на деянието, като не е
била установена самоличността на лицето. Срокът за разследване е удължаван
неколкократно. Материалите по ДП са постъпили в ОП – София на 10.01.2020
г. с мнение за спиране. С постановление от 13.01.2020 г. наказателното
производство е спряно на основание вр. чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В
диспозитива на постановлението е записано копие от него, ведно с делото,
да се изпрати на ОД на МВР – София за продължаване на издирването на
извършителя на престъплениет;

Пр.пр.№ 3344/2018 г. по описа на ОП - София, ДП № 5031/2018 г. по
описа на РУП – Ботевград с наблюдаващ прокурор Ралица Данкова
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление на прокурор Ралица Данкова от
17.12.2018 г. за това, че на 03.10.2018 г. в гр. Ботевград е прокаран в
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обръщение подправен паричен знак-1бр. банкнота с номинал 100 евро, сер.
№304…., емисия 2002, за която извършителят е знаел, че е подправена -
престъпление по 244, ал. 1, вр. чл. 243, ал. 1от НК. При извършеното
разследване са проведени множество процесуални действия - разпити в
качеството на свидетели на всички установени лица, изискана е информация
от АПИ, изискани са допълнителни сведения от „Пр.т” ЕООД относно
движението на автомобила управляван от лицето, държало банкнотата на
инкриминираната дата, назначена е видео-техническа експертиза на
представен запис от видеонаблюдение в търговския обект, в който е прокарана
в обръщение банкнотата. Проведени са оперативно-издирвателни
мероприятия, но самоличността на извършителя на деянието  не е била
установена. Срокът за разследване е удължаван многократно. Материалите по
ДП са постъпили в ОП – София на 13.02.2020 г. с мнение за спиране. С
постановление от 24.03.2020 г. наказателното производство е спряно на
основание вр. чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
записано копие от него, ведно с делото, да се изпрати на РУП – Ботевград за
продължаване на издирването на извършителя на престъплението . Посочено е
препис от постановлението да се изпрати на БНБ, отдел Национален център
за анализ и че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му. Приложени са докладни записки с предприетите ОИМ по
разкриване на извършителя на деянието от РУП-Ботевград;

Пр.пр.№3297/18 г. по описа на ОП- София, ДП №5018/18 г. по описа на
ОД на МВР - София, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева. Приложен е
протокол за разпределение на преписката. ДП е водено за престъпление по
чл. 319б, ал.1 от НК. Разследването е приключило и с постановление от
25.04.2019 г. на прокурор Лулчева е спряно на основание чл. 244, ал.1,т.2 от
НПК, поради неразкриване на извършителя. Възложено е на ОД на МВР -
София да продължат издирвателните мероприятия за установяване на
извършителя. Указано е копие от постановлението да се изпрати на
пострадалия, а резултатът от ОИМ да се докладва  на прокурора
периодично. Посочено е, че постановлението може да се обжалва  в 7-дневен
срок пред ОС - София. Има приложено известие, че пострадалият е получил
копие от постановлението. Периодично са извършвани проверки за
резултатите от ОИМ;

Пр.пр.№3613/18 г. по описа на ОП - София, ДП №5018/18 г. по описа на
ОД на МВР - София, наблюдаващ прокурор Наталия Николова. Приложен е
протокол за разпределение на преписката. ДП е водено за престъпление по чл.
249, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. Разследването е приключило и с
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постановление от 28.02.2020 г. е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК,
поради неразкриване на извършителя. Възложено е на ОД на МВР- София да
изготвят план за ОИМ, който да изпратят в ОП-София за съгласуване с
наблюдаващия прокурор и да продължат издирвателните мероприятия за
установяване на извършителя. Указано е копие от постановлението да се
изпрати на пострадалата и резултатът от ОИМ да се докладва  на
прокурора периодично. Посочено е, че постановлението може да се обжалва
в 7-дневен срок пред ОС- София. Има известие за доставяне на пострадалия.
Периодично са извършвани проверки за резултатите от ОИМ;

Пр.пр.№1686/18 г.по описа на ОП- София, ДП №44/18 г. по описа на
ГПУ - Калотина, наблюдаващ прокурор Десислава Михайлова. Приложен е
протокол за разпределение на преписката. ДП е водено за престъпление по чл.
354а, ал.1 от НК. Разследването е приключило и с постановление от 19.12.2019
г. е спряно на основание чл. 244, ал.1,т.2 от НПК, поради неразкриване на
извършителя. Възложено е на ГПУ- Калотина да изготвят план за ОИМ, който
да изпратят в ОП- София за съгласуване с наблюдаващия прокурор и който е
получен по прокурорската преписка. Възложено е също на ГПУ - Калотина да
продължат издирвателните мероприятия за установяване на извършителя. По
делото няма пострадал. Указано е резултатът от ОИМ да се докладва  на
прокурора периодично. Посочено е, че постановлението може да се обжалва
в 7-дневен срок пред ОС-София. Периодично са извършвани проверки за
резултатите от ОИМ;

Пр.пр.№ 3274/18 г.по описа на ОП- София, ДП №5021/18 г. по описа на
ОД на МВР - София, наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова. Приложен е
протокол за разпределение на преписката.  ДП е водено за престъпление по
чл. 249, ал.1 от НК. Разследването е приключило и с постановление от
18.06.2019 г. е спряно на основание чл. 244, ал.1,т.2 от НПК, поради
неразкриване на извършителя. Възложено е на ОД на МВР- София да изготвят
план за ОИМ, който да изпратят в ОП - София за съгласуване с наблюдаващия
прокурор, както и да продължат издирвателните мероприятия за установяване
на извършителя. Указано е копие от постановлението да се изпрати на
пострадалата и резултатът от ОИМ да се докладва  на прокурора
периодично. Посочено е, че постановлението може да се обжалва  в 7-дневен
срок пред ОС - София. Има известие, че пострадалият е получил копие от
постановлението. Периодично са извършвани проверки за резултатите от
ОИМ;
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Пр.пр.№ 1212/19 г. по описа на ОП - София, ДП №ЗМ-5146/19 г. по
описа на РУ на МВР - Ботевград, наблюдаващ прокурор Диана Давидкова.
Приложен е протокол за разпределение на преписката.  ДП е водено за
престъпление по чл. 249, ал.1 от НК. Разследването е приключило и с
постановление от 09.10.2019 г. на прокурор Давидкова е спряно на основание
чл. 244, ал.1, т.2 от НПК, поради неразкриване на извършителя. Възложено е
на РУ на МВР- Ботевград да изготвят план за ОИМ, който да изпратят в
ОП - София за съгласуване с наблюдаващия прокурор и да продължат
издирвателните мероприятия за установяване на извършителя. Указано е
копие от постановлението да се изпрати на пострадалата и резултатът от
ОИМ да се докладва на прокурора периодично. Посочено е, че
постановлението може да се обжалва  в 7-дневен срок пред ОС- София. Има
известие, че пострадалият е получил копие от постановлението. Периодично
са извършвани проверки за резултатите от ОИ;.

Пр.пр.№ 2954/17 г.по описа на ОП - София, ДП № 281/17 г. по описа на
РУ на МВР - Елин Пелин, наблюдаващ прокурор Бисера Калпакчиева.
Приложен е протокол за разпределение на преписката.  ДП е водено за
престъпление по чл. 115, ал.1 от НК. Делото е спирано  и възобновявано
неколкократно. На 09.12.2020 г. е получено в ОП - София и с постановление
от 10.12.2020 г. на прокурор Калпакчиева е спряно на основание чл. 244, ал.1,
т.3 от НПК, поради това, че не е установено местонахождението на
единствения наследник на пострадалото лице. Възложено е на РУ на МВР -
Елин Пелин да предприеме ОИМ. Указано е копие от постановлението да се
изпрати на сестрата на пострадалото лице  и резултатът от ОИМ да се
докладва  на прокурора периодично. Посочено е, че постановлението може да
се обжалва  в 7-дневен срок пред ОС- София. Има известие, че посоченото
лице е получило копие от постановлението. Периодично са извършвани
проверки за резултатите от ОИМ.

Проверени още:
Пр.пр.№ 5125/2016 г. по описа на ОП – София, ДП № ЗМ 5018/2016 г. по

описа на РУМВР – гр.Елин Пелин с наблюдаващ прокурор Йова Петрова;
Пр.пр.№ 357/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 5005/2019 г. по

описа на ОДМВР – София с наблюдаващ прокурор Красимир Дерменджийски;
Пр.пр.№ 3474/2017 г. по описа на ОП – София, ДП № 197/2017 г. по

описа на РУМВР-Пирдоп с наблюдаващ прокурор Красимир Дерменджийски;
Пр.пр.№ 1715/2018 г. по описа на ОП – София, ДП № 5015/2018 г. по

описа на ОДМВР – София с наблюдаващ прокурор Нина Панчева;
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 Пр.пр.№ 2573/2018 г. по описа на ОП – София, ДП № 117/2019 г. по
описа на ОСлО при СОП с наблюдаващ прокурор Таня Коцева;

Пр.пр.№ 2249/2018 г. по описа на ОП - София, ДП № 177/2019 г. по
описа на ОслО при ОП – София с наблюдаващ прокурор Ст.Полетинска;

Пр.пр.№ 1173/2020 г. по описа на ОП - София, ДП № 109/2020 г. по
описа на ОслО при ОП – София с наблюдаващ прокурор Мирослав Ангелов;

Пр.пр.№ 1918/2018 г. по описа на ОП - София, ДП № 93/2018 г. по описа
на ОслО при ОП – София с наблюдаващ прокурор Таня Коцева;

Пр.пр. № 1540/18 г. по описа на ОП - София, ДП № 30/18 г. по описа на
ОД на МВР- гр. София с наблюдаващ прокурор Бисера Калпакчиева;

Пр.пр. № 2204/19 г. по описа на ОП - София, ДП № 208/19 г. по описа на
РУ на МВР - гр. Ботевград с наблюдаващ прокурор Христина Лулчева;

Пр.пр. № 2589/18 г. по описа на ОП - София, ДП № 5014/18 г. по описа
на РУ на МВР - гр.Пирдоп с наблюдаващ прокурор Наталия Николова;

Пр.пр. № 1727/18 г. по описа на ОП - София, ДП №161/18 г. на РУ на
МВР- Своге с наблюдаващ прокурор Наталия Николова;

Пр.пр. № 5072/16 г. по описа на ОП - София, ДП № 315/16 г. по описа на
РУ на МВР - гр.Ихтиман с наблюдаващ прокурор Десислава Михайлова;

Пр.пр. № 2066/12 г. по описа на ОП - София, ДП № 29/12 г. по описа на
ГПУ - Калотина с наблюдаващ прокурор Десислава Михайлова;

Пр.пр. № 2894/19 г. по описа на ОП - София, ДП № 5166/19 г. по описа
на РУ на МВР - гр. Ботевград с наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова;

Пр.пр. № 1718/18 г. по описа на ОП - София, ДП № 97/18 г. по описа на
ОД на МВР - гр. София с наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова;

Пр.пр. № 3001/17 г. по описа на ОП - София, ДП№ 5033/17 г. по описа
на РУ на МВР - гр.Ботевград с наблюдаващ прокурор Диана Давидкова;

Пр.пр. №1186/19 г. по описа на ОП - София, ДП№5010/19 г. по описа на
РУ на МВР- гр.Сливница с наблюдаващ прокурор Диана Давидкова.

2019 г.
През 2019 г. от ОП - София и 9-те РП са спрени общо 1383 досъдебни

производства, което представлява 21,7  % от наблюдаваните (без
прекратените по давност)  и 28,2 % от приключените досъдебни
производства.

2020 г.
През 2020 г. от ОП - София и 9-те РП са спрени общо 1030 досъдебни

производства, което представлява 22,6  % от наблюдаваните (без
прекратените по давност)  и 28,9 % от приключените досъдебни
производства.
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Проверката на наблюдателните преписки и дела, приключили с
постановления за спиране на наказателното производство установи, че
прокурорите от ОП – София винаги указват препис от постановлението да
се изпрати на пострадалото лице (ако има такова), посочват пред кой орган
на съдебната власт подлежи на обжалване постановлението и в какъв срок.

Наблюдаващите прокурори възлагат на органите на МВР да изготвят
план за ОИМ, който да изпратят в ОП - София за съгласуване с
наблюдаващия прокурор.

В постановлениятаза спиране на досъдебното производство на
разследващите оргаи се указва при отпадане на основанието за спиране или
възникване на необходимост от извършването на допълнителни действия по
разследването, делото да се докладва незабавно на наблюдаващия прокурор
за възобновяване на производството.

В постановленията за спиране на наказателното производство срещу
НИ е посочено разследващите да продължат действията по издирването на
извършителя, като периодично ОП - София да бъде уведомявана за
резултатите от издирването. В материалите по наблюдателните преписки
се съдържа кореспонденция между наблюдаващия прокурор и органите на
МВР във връзка с проведените ОИМ за установяване извършителя на
престъплението. Създадена е организация за следене на резултата от тези
мероприятия.

В наблюдателните преписки по проверените спрени ДП са приложени
разписки за получаване на постановленията за спиране на наказателното
производство от пострадалото лице.

Екипът на ИВСС провери /по изготвени от ОП-София справки/ всички
спрени наказателни производства в ОП- София през 2019 г. и 2020 г. на
основание чл.244, ал.1, т. 3 от НПК.

Установи се, че от 18 броя  дела, по които през 2019 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, по 15 броя -
производството е възобновено в едногодишния срок по чл. 244, ал. 8 от НПК,
а по 3 бр.досъдебни производства - срокът не е спазен, като закъснението за
възобновяване на пр.пр. №5/2018 г. е 4 месеца и 11 дни, на пр.пр. № 980/2011 г.
-  12 дни и на пр.пр. №1606/2013 г. - 5 месеца и 4 дни ./Справката е от ОП-София./

Установи се, че от 13 броя  дела, по които през 2020 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК, 7 са били
възобновени в едногодишния срок по чл. 244, ал. 8 от НПК, при 5 броя
едногодишният срок не е изтекъл към момента на проверката от ИВСС и по
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едно ДП закъснението при възобновяването е с 3 месеца и 27 дни - пр.пр.
№1694/2017 г. /Справката е от ОП-София./

Проверката на спрените наказателни производства на основание чл.
244, ал. 1, т. 3 от НПК показва необходимостта от подобряване на
организацията и контрола от страна на административния ръководител на
ОП-София относно стриктното спазване на разпоредбата на чл. 245 от
НПК. Следва да се отбележи, че през 2020 г. е налице положителна
тенденция за проследяване на този вид спрени наказателни производства.

5. Прекратени наказателни производства.
През 2019  г.   в ОП -  София са прекратени общо 250 броя наказателни

производства, от които 8 броя са водени срещу известен извършител, а 242
броя - срещу неизвестен извършител. Обжалваните пред съда постановления
за прекратяване са 7 броя, от които 5 броя са били  отменени. Обжалваните
пред по-горестоящи прокуратури са 3 броя, няма отменени. Служебно
отменени постановления за прекратяване – няма. Прекратените производства
поради изтекъл давностен срок са 51 броя.

През 2020 г.  са прекратени общо 276 броя наказателни производства, от
които 9 броя са водени срещу известен извършител, а 267 броя - срещу
неизвестен извършител. Обжалваните пред съда постановления за
прекратяване  са  9 броя, от които 3 броя са отменени. Обжалваните пред по-
горестоящи прокуратури постановления за прекратяване са 2 броя, няма
отменени. Служебно отменено е едно постановление за прекратяване.
Прекратените поради изтекъл давностен срок производства са 79 броя.

 През 2019 г. и 2020 г. няма наказателни производства прекратени на
основание чл. 369, ал.2, пр. 1 и ал. 4 от НПК.

За съдебния район:
През 2019 г. с постановление на прокурор са прекратени 3199 (в т.ч. по

давност) досъдебни производства., което съставлява 37,9 % от общия брой
наблюдавани производства (вкл.прекратени по давност).

От общия брой прекратени досъдебни производства, по давност са
прекратени 2077, което съставлява 64,9 % от прекратените.

От прекратените по давност досъдебни производства 12 са срещу
известен извършител и са наблюдавани в РП-Сливница.

През 2020 г. с постановление на прокурор са прекратени 2515 (в т.ч. по
давност) досъдебни производства, което съставлява 34 % от общия брой
наблюдавани производства (вкл.прекратени по давност).
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От общия брой прекратени досъдебни производства, по давност са
прекратени 1467, което съставлява 58,3 % от прекратените.

От прекратените по давност дела няма такива срещу известен
извършител ./Доклад за дейността на ОП-София за 2019 г. и 2020 г. /

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

2019 г. - 190 броя, а през 2020 г. – 185 броя;
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК - през 2019 г. - 4 броя,  а през

2020 г. – 5 броя.

Подадените протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване на досъдебното производство през 2019 г. са 3
броя и не са били уважени:

Д. Михайлова – 1 бр.,
Кр. Господинова – 1 бр.,
Ст. Полетинска – 1 бр.
През 2020 г. са подени 2 протеста срещу определения на съда, с които да

са отменени постановления за прекратяване на досъдебното производство,
двата са неуважени:

Кр. Господинова – 1 бр,
Д. Михайлова – 1 бр.

Проверени на случаен принцип дела, по които наказателното
производство е било прекратено през 2019 г. и 2020 г.:

Пр. пр. № 409/2020 г. по описа на ОП – София, ДП № 16/20 г. по описа
на РУМВР –  Своге с наблюдаващ прокурор Йова Петрова.   /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
образувано в РУ-Своге на 04.02.2020 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК за
престъпление по чл. 115 от НК. /В ОП- София е получено писмо – уведомление
от РУМВР – Своге за започване на ДП и първото действие, с което е
започнало – оглед на местопроизшествие и разпити на свидетели./
Материалите по досъдебното производство са постъпили в ОП-София на
27.03.2020 г. с мнение за прекратяване на НП на основание чл.24, ал.2, т.1 от
НПК. С мотивирано постановление от 30.03.2020 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал. 1, т.
1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е отразено, че липсват
каквито и да било доказателства смъртта на М.А. да е настъпила в резултат на
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деяние на друго наказателно отговорно лице, т.е. липсват данни за извършено
престъпление по чл.115 или друго престъпление от общ характер.

В диспозитива на постановлението е записано екземпляр от него да се
изпрати на В.С. – наследник на починалата, както и че може да се обжалва
пред ОС – София  в 7-дневен срок от получаването му. Приложена е разписка
за връчване;

Пр. пр. № 746/2020 г. по описа на ОП – София, ДП № 72/20 г. по описа
на РУМВР – Елин Пелин с наблюдаващ прокурор Станислава Полетинска.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано в РУМВР- Елин Пелин на 01.03.2020 г. по реда на
чл.212, ал.2 от НПК за извършено престъпление по чл. 115 от НК. /В ОП-
София на 02.03.2020 г. е получено писмо – уведомление от РУМВР – Елин
Пелин за започване на ДП и първото действие, с което е започнало – оглед на
местопроизшествие./ Материалите по досъдебното производство са
постъпили в ОП-София на 06.11.2020 г. с мнение за прекратяване на НП на
основание чл.24, ал.2, т.1 от НПК. С мотивирано постановление от 19.11.2020
г. наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.с
чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е
отразено, че не са налице доказателства за осъществен състав на престъпление
по чл.115 от НК, не са установени действия или бездействия на друго лице или
лица в пряка причинно-следствена връзка със смъртта на С.Х. В диспозитива
на постановлението е записано препис П.А. и Г.Х., както и че подлежи на
обжалване пред ОС – София  в 7-дневен срок от получаването му по реда на
чл.243, ал.4 от НПК. Приложени са известия за доставяне;

Пр. пр. № 2894/2020 г. по описа на ОП – София, ДП № 176/20 г. по
описа на РУМВР – Пирдоп с наблюдаващ прокурор Диана Давидкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано в РУМВР-Пирдоп на 29.09.2020 г. по реда на
чл.212, ал.2 от НПК за извършено престъпление по чл. 304а от НК. /В ОП-
София на 30.09.2020 г. е получено писмо – уведомление от РУМВР – Пирдоп
за започване на ДП и първото действие, с което е започнало – оглед на
местопроизшествие./ Материалите по досъдебното производство са
постъпили в ОП-София на 21.10.2020 г. за доклад по чл.203 от НПК. С
мотивирано постановление от 23.11.2020 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр.с чл. 24, ал. 1, т. 1 и ал.2 от НПК.
В обстоятелствената част на постановлението е отразено, че се налага
заключение за липса на доказателства относно наличието на всички елементи
от субективната страна на състава на престъплението по чл.304 а от НК. В
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диспозитива на постановлението е записано да се предостави на румънския
гражданин Р.В. препис от него при поискване в деловодството на СОП и му
се връщат иззетите ВД по делото. Препис се изпраща и на водещия
разследването за сведение и изпълнение. Отбелязано е, че подлежи на
обжалване пред ОС – София  в 7-дневен срок от получаването му по реда на
чл.243, ал.4 от НП;

Пр. пр. № 138/18 г. по описа на ОП – София, ДП № 3/18 г. по описа на
РУМВР – Пирдоп с наблюдаващ прокурор Мирослав Ангелов.  /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
образувано в РУМВР-Пирдоп на 07.01.2018 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК
за извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б.“б“, пр.2 вр.с чл.342, ал.1 от НК.
С постановление от 12.01.2018 г. прокурор Ангелов е приел по
компетентност ДП №3/18 г. по описа на РУМВР-Пирдоп, пр.пр.№30/18 г. по
описа на РП-Пирдоп. Материалите по досъдебното производство са постъпили
в ОП-София на 10.01.2019 г. с мнение за прекратяване на основание чл.243,
ал.1, т.1, вр.с чл.24, ал.1 от НПК. С мотивирано постановление от 21.01.2021 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл.243 вр.с чл. 24, ал.
1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е отразено, че
според заключението на назначената по делото автотехническа експертиза,
причината за ПТП са действията на пострадалия Ш.Д, който е починал. В
диспозитива на постановлението е записано да се върне иззетото ВД – л.а., а
останалите ВД – унищожени от комисия при СОП след изтичане на срока по
чл.243, ал.10 от НПК, преписи да се връчат на близките на пострадалия и на
директора на ОДМВР-София и началника на РУМВР-Пирдоп за сведение и
изпълнение. Отбелязано е, че подлежи на обжалване пред ОС – София по
реда на чл.243, ал.4 от НПК;

Пр.  пр.  № 3292/2018  г.  по описа на ОП -  София,  ДП № 96/2018  г.  по
описа на  ОД на МВР София с наблюдаващ прокурор Нина Панчева /по
дежурство/.   /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Наказателното производство е било образувано по реда на чл. 212, ал.2 от
НПК на 09.11.2018 г. за това че на същата дата в лек автомобил „Фолксваген”
модел,…, паркиран на черен път находящ е в с. Равно поле, общ. Елин Пелин
умишлено умъртвил П.Д. – престъпление по чл. 115 от НК. В хода на
разследването са извършени оглед на местопроизшествие, разпити на
свидетели, назначена е съдебно-медицинска експертиза. Експертизата е
установила, че смъртта на П.Д. се дължи на сърдечен инфаркт, не се
наблюдават наранявания или следи от насилие, касае се за ненасилствена
болестна смърт.
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Материалите по ДП са постъпили в ОП - София на 11.03.2019 г. с
мнение за прекратяване на наказателното производство. С мотивирано
постановление от 21.03.2019 г. наказателното  производство е прекратено на
основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената
част е записано, че от събраните доказателства е установено, че смъртта не е
била умишлено причинено причинена от други лица, поради което няма
извършено престъпление по чл. 115 от НК. Посочено е, че постановлението
може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – София.
Указано е да се изпрати на наследниците на П.Д. Приложени са  разписки  за
получаване;

Пр. пр. № 1890/2020 г. по описа на ОП - София, ДП № 134/2020 г. по
описа на  РУП-Костинброд с наблюдаващ прокурор Радка Цекова/по
дежурство/.   /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Наказателното производство е образувано по реда на чл. 212, ал.2 от НПК на
28.06.2020 г. за това, че  за времето от 19.06.2020 г. до 28.06.2020 г. умишлено
умъртвил Т.Т. – престъпление по чл. 115 от НК. В хода на разследването са
извършени оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, назначена е
СМЕ пострадалия. Съдебно – медицинската експертиза е установила, че
смъртта на Т.Т. се дължи на остро настъпило разстройство на коронарното
кръвообращение. Материалите по ДП са постъпили в ОП - София на
29.09.2020 г. с мнение за прекратяване на наказателното производство. С
мотивирано постановление от 21.03.2019 г. наказателното  производство е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В
обстоятелствената част е записано, че от събраните доказателства е
установено, че смъртта не е била резултат на извършено престъпление от общ
характер. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен
срок от получаването му пред ОС – София. Постановено е да се изпрати на
наследниците на В.Б. Приложени са копия от разписки  за получаване;

Пр. пр. № 717/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № ЗМ-113/2019 г. по
описа на РУ-МВР – Самоков с наблюдаващ прокурор Сн. Торбова. /Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
образувано в РУ на МВР-Самоков на 07.03.2019 г. по реда на чл.212, ал.2 от
НПК за престъпление по чл. 115 от НК. /В ОП-София е получено писмо –
уведомление от РУ на МВР-Самоков за започване на ДП и първото действие
по разследването/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в
ОП-София на 11.03.2020 г. с мнение за прекратяване на НП. С мотивирано
постановление от същата дата наказателното производство е прекратено на
основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената
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част на постановлението е отразено, че смъртта на Г.Д. се дължи изцяло на
обективни причини - болестно състояние, несъвместимо с живота и не е в
пряка нито в косвена причинна връзка с противоправно и обществено опасно
деяние - действие или бездействие на някое лице. Не е осъществен както от
обективна, така и от субективна страна съставът на престъплението по чл. 115
от НК.

В диспозитива на постановлението е записано препис от него да се
изпрати на наследниците на Г.Д. и че може да се обжалва пред ОС-София  в
7-дневен срок от получаването му. Приложени са копия от разписки за
връчване;

Пр.  пр.  № 2612/2019  г.  по описа на ОП –  София,  ДП № 195/2019  г.  по
описа на РУП-МВР – Своге с наблюдаващ прокурор Таня Коцева. /Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
образувано в РУ на МВР-Своге на 09.09.2019 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК
за престъпление по чл. 115 от НК. /В ОП-София е получено писмо –
уведомление от РУ на МВР- Своге за започване на ДП и първото действие по
разследването/. Материалите по досъдебното производство са постъпили в
ОП-София на 25.11.2019 г. с мнение за прекратяване на НП. С мотивирано
постановление от 29.11.2019 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл.243, ал.1, т.1 вр.с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената
част на постановлението е отразено, че смъртта на Х.Х. се дължи изцяло на
обективни причини. Анализът на доказателствения материал сочи, че не са
налице елементите както от обективна страна, така и от субективна страна на
състава на престъплението убийство по чл. 115 от НК. По делото липсват
данни смъртта на Х.Х. да е настъпила в резултат на умишлени действия или
бездействия на други лица, поради което деянието е несъставомерно.

В диспозитива на постановлението е записано препис от него да се
изпрати на наследниците на Х.Х.. и че може да се обжалва пред ОС-София  в
7-дневен срок от получаването му. Приложени са копия от разписки за
връчване.;

Пр.пр.№ 1331/2019 г. по описа на ОП- София, ДП №142/2019 г. по описа
на РУ на МВР - Сливница, наблюдаващ прокурор Ралица Данкова. ДП е
образувано на 2.05.2019 г. по реда на чл. 212, ал.3 от НПК с първо действие по
разследването- оглед на местопроизшествие за престъпление по чл. 115 от НК.
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Делото периодично
е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 203 от НПК и той е
давал необходимите указания по разследването. Срокът е удължаван
периодично. Има доклад по чл. 226 от НПК. На 07.10.2019 г. досъдебното



68

производство е получено в СОП с мнение за прекратяване. С постановление от
04.11.2019 г. прокурор Данкова е прекратила наказателното производство на
основание чл. 24, ал.1,т.1 от НПК. Указала е копие от постановлението да се
изпрати на наследниците на починалия. Посочила е, че постановлението
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС- София.
Приложени са известия за доставяне на указаните лица;

Пр.пр.№1091/2020 г. по описа на ОП- София, ДП №79/2020 г. по описа
на ОСлО при ОП -  София,  наблюдаващ прокурор Искра Билярска.  ДП е
образувано на 16.04.2020 г. по реда на чл. 212, ал.3 от НПК с първо действие
по разследването - оглед на местопроизшествие, за престъпление по чл. 123,
ал.1 от НК. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Делото
периодично е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 203 от
НПК и той е давал необходимите указания по разследването. Срокът е
удължаван периодично. Има доклад по чл. 226 от НПК. На 13.08.2020 г.
делото е получено в СОП с мнение за прекратяване. С постановление от
18.08.2020 г. наказателното производство е прекратено на основание чл. 24,
ал.1,т.1 от НПК поради това, че не са налице доказателства за извършено
престъпление. Указано е копие от постановлението да се изпрати на
наследниците на починалия. Посочено е, че подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от получаването му пред ОС - София. Има приложени известия за
доставяне на указаните лица;

Пр.пр.№ 1452/2018 г. по описа на ОП- София, ДП №ЗМ 153/2018 г. по
описа на РУ на МВР - Елин Пелин, наблюдаващ прокурор Ивайло Медаров.
ДП е образувано на 18.05.2018 г. по реда на чл. 212, ал.3 от НПК с първо
действие по разследването - оглед на местопроизшествие за престъпление по
чл. 343, ал.1, б.“в“, вр. чл. 342, ал.1 от НК. Приложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор. Делото периодично е докладвано на наблюдаващия
прокурор по реда на чл. 203 от НПК и той е давал необходимите указания по
разследването. Срокът е удължаван периодично. Има доклад по чл. 226 от
НПК. На 22.07.2019 г. материалите по ДП са получени в СОП с мнение за
прекратяване. С постановление от 22.08.2019 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 24, ал.1,т.1 от НПК поради това, че не са налице
доказателства за извършено престъпление. Указано е копие от
постановлението да се изпрати на наследниците на починалия. Имая
произнасяне за вещественото доказателство. Посочено е, че
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му
пред ОС- София. Приложени са известия за доставяне на указаните лица;
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Пр.пр.№ 1196/2019 г. по описа на ОП - София, ДП №80/2019 г. по описа
на РУ на МВР- Своге, наблюдаващ прокурор Кремена Господинова. ДП е
образувано на 18.04.2019 г. по реда на чл. 212, ал.3 от НПК с първо действие
по разследването - оглед на местопроизшествие за престъпление по чл. 343,
ал.1, б.“в“, вр. чл. 342, ал.1, предл. първо от НК. Приложен е протокол за
избор на наблюдаващ прокурор. Делото периодично е докладвано на
наблюдаващия прокурор по реда на чл. 203 от НПК и той е давал
необходимите указания по разследването. Срокът е удължаван периодично.
Има доклад по чл. 226 от НПК. На 20.12.2019 г. материалите по ДП са
постъпили в СОП с мнение за прекратяване. С постановление от 27.12.2019 г.
наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.1 от
НПК поради това, че не са налице доказателства за извършено престъпление.
Указано е копие от постановлението да се изпрати на наследниците на
починалия и на ДП“Национална компания железопътна инфраструктура“-
гр. София. Има произнасяне за веществените доказателства. Посочено е, че
постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му
пред ОС - София. Приложени са известия за доставяне на указаните лиц;.

Пр.пр.№ 2809/2018 г. по описа на ОП - София, ДП №213/2018 г. по
описа на РУ на МВР - гр.Пирдоп, наблюдаващ прокурор Десислава
Михайлова. ДП е образувано на 26.09.2018 г. по реда на чл. 212, ал.3 от НПК с
първо действие по разследването - оглед на местопроизшествие за
престъпление по чл. 115 от НК. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор. Делото периодично е докладвано на наблюдаващия прокурор по
реда на чл. 203 от НПК и той е давал необходимите указания по
разследването. Срокът е удължаван периодично. Има доклад по чл. 226 от
НПК. На 07.02.2019 г. материалите по ДП са постъпили в СОП с мнение за
прекратяване. С постановление от 07.03.2019 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК поради това, че не са налице
доказателства за извършено престъпление. Указано е копие от
постановлението да се изпрати на наследниците на починалия. Посочено е,
че постановлението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването
му пред ОС- София. Приложено е известие за доставяне на указаното лице;

Пр.пр.№334/2018 г. по описа на ОП- София, ДП №6/2018 г. по описа на
ОСлО при ОП - София, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева. ДП е
образувано на 31.01.2018 г. по реда на чл. 212, ал.3 от НПК с първо действие
по разследването - оглед на местопроизшествие, за престъпление по чл.123,
ал.1 от НК. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Делото
периодично е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 203 от
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НПК и той е давал необходимите указания по разследването. Срокът е
удължаван периодично. Има доклад по чл. 226 от НПК. На 26.11.2019 г.
материалите по ДП са постъпили в СОП с мнение за прекратяване. С
постановление от 27.12.2019 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл. 24, ал.1,т.1 от НПК поради това, че не са налице доказателства
за извършено престъпление от компетентност на СОП. Установено е, че има
доказателства за извършено престъпление по чл. 316 , вр. чл. 309 от НК, което
е от компетентност на РП. Указано е копие от постановлението да се
изпрати на наследниците на починалия. Разпоредено е след влизане в сила на
постановлението за прекратяване, ДП да се изпрати по компетентност на
РП - Пирдоп. Посочено е, че постановлението подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред ОС-София. Приложени са известия за
доставяне на указаните лица;

Пр.пр.№ 124/2019 г. по описа на ОП - София, ДП№8/2019 г. по описа на
РУ на МВР- гр.Ихтиман, наблюдаващ прокурор Наталия Николова. ДП е
образувано на 13.01.2019 г. по реда на чл. 212, ал.3 от НПК с първо действие
по разследването - оглед на местопроизшествие, за престъпление по чл. 115 от
НК. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Делото
периодично е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 203 от
НПК и той е давал необходимите указания по разследването. Срокът е
удължаван периодично. Има доклад по чл. 226 от НПК. На 14.03.2019 г.
материалите по ДП са постъпили в СОП с мнение за прекратяване. С
постановление от 25.03.2019 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл. 24, ал.1,т.1 от НПК поради това, че не са налице доказателства
за извършено престъпление. Указано е копие от постановлението да се
изпрати на наследниците на починалия. Посочено е, че постановлението
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС - София.
Има приложени известия за доставяне;

Пр.пр.№ 4681/2017 г. по описа на ОП - София, ДП №70/2017 г. по описа
на ОД на МВР - гр. София, наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова. ДП е
образувано на 08.12.2017 г. по реда на чл. 212, ал.3 от НПК с първо действие
по разследването - оглед на местопроизшествие за престъпление по чл. 115 от
НК. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Делото
периодично е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 203 от
НПК и той е давал необходимите указания по разследването. Срокът е
удължаван периодично. Има доклад по чл. 226 от НПК. На 12.12.2019 г.
материалите по ДП са постъпили в СОП с мнение за прекратяване. С
постановление от 16.12.2019 г. наказателното производство е прекратено на
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основание чл. 24, ал.1,т.1 от НПК поради това, че не са налице доказателства
за извършено престъпление. Указано е копие от постановлението да се
изпрати на наследниците на починалия. Има произнасяне по веществените
доказателства. Посочено е, че постановлението подлежи на обжалване в 7-
дневен срок от получаването му пред ОС- София. Приложени са известия за
доставяне.

Проверени още:
Пр. пр. № 470/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 16/20 г. по описа

на РУМВР – Своге с наблюдаващ прокурор Йова Петрова;
 Пр. пр. № 858/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 105/19 г. по описа

на РУМВР – Ботевград с наблюдаващ прокурор Станислава Полетинска;
Пр. пр. № 3521/2018 г. по описа на ОП – София, ДП № 256/18 г. по

описа на РУМВР – Ихтиман с наблюдаващ прокурор Станислава Полетинска;
Пр. пр. № 3358/2018 г. по описа на ОП – София, ДП № ЗМ 102/18 г. по

описа на ОДМВР-София с наблюдаващ прокурор Диана Давидкова;
Пр. пр. № 2950/19 г. по описа на ОП – София, ДП № 144/19 г. по описа

на ОСлО при СОП с наблюдаващ прокурор Мирослав Ангелов;
Пр.  пр.  № 3268/2018  г.  по описа на ОП -  София,  ДП № 95/2018  г.  по

описа на  ОД на МВР София с наблюдаващ прокурор Нина Панчева/по
дежурство/;

Пр. пр. № 3163/2019 г. по описа на ОП - София, ДП № 345/2019 г. по
описа на  РУП Ботевград с наблюдаващ прокурор Нина Панчева/по
дежурство/.;

Пр.  пр.  № 1600/2019  г.  по описа на ОП -  София,  ДП № 64/2019  г.  по
описа на  РУП - Етрополе с наблюдаващ прокурор Нина Панчева/по
дежурство/;

Пр.  пр.  № 1254/2020  г.  по описа на ОП -  София,  ДП № 56/2020  г.  по
описа на  РУП-Костенец с наблюдаващ прокурор Радка Цекова;

Пр. пр. № 2307/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 66/2019 г. по
описа на ОД на МВР – София с наблюдаващ прокурор Сн. Торбова;

Пр. пр. № 679/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 26/2019 г. по
описа на РУП – Етрополе с наблюдаващ прокурор Сн. Торбова;

Пр. пр. № 701/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 31/2019 г. по
описа на ОСлО при ОПП-София с наблюдаващ прокурор Сн. Торбова;

Пр. пр. № 239/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 21/2019 г. по
описа на РУ-МВР – Сливница с наблюдаващ прокурор Таня Коцева;

Пр.  пр.  № 1444/2020  г.  по описа на ОП –  София,  ДП № 145/2020  г.  по
описа на РУ-МВР – Сливница с наблюдаващ прокурор Таня Коцева;
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Пр. пр. № 1494/2020 г. по описа на ОП – София, ДП № 94/2020 г. по
описа на РУ-МВР – Своге с наблюдаващ прокурор Таня Коцева;

Пр.  пр.  № 2194/2019  г.  по описа на ОП –  София,  ДП № 149/2019  г.  по
описа на РУ-МВР – Своге с наблюдаващ прокурор Б.Калпакчиева;

Пр. пр. № 196/2019 г. по описа на ОП – София, ДП № 22/2019 г. по
описа на РУ-МВР – Ботевград с наблюдаващ прокурор Б.Калпакчиева;

Пр.  пр.  № 2914/2019  г.  по описа на ОП –  София,  ДП № 143/2019  г.  по
описа на ОСлО при ОП-София с наблюдаващ прокурор Б.Калпакчиева;

Пр.  пр.  № 1153/2019  г.  по описа на ОП –  София,  ДП № 145/2019  г.  по
описа на ОСлО при ОП-София с наблюдаващ прокурор Красимир
Дерменджийски;

Пр.  пр.  № 3393/2018  г.  по описа на ОП –  София,  ДП № 103/2018  г.  по
описа на ОСлО при ОП - София с наблюдаващ прокурор Красимир
Дерменджийски;

Пр.пр. №2598/2019 г. по описа на ОП- София, ДП №74/2019г. по описа
на ОД на МВР- София, наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова;

Пр.пр. №1836/2019 г. по описа на ОП- София, ДП №179/2019 г. по описа
на РУ на МВР- Сливница, наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова;

Пр.пр. №1833/2018 г. по описа на ОП- София, ДП №124/2018г. по описа
на ОСлО на ОП- София, наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова;

Пр.пр. №3563/2018 г. по описа на ОП- София, ДП №338 ЗМ-637/2018г.
по описа на РУ на МВР- Сливница,наблюдаващ прокурор Ралица Донкова;

Пр.пр. №909/2020 г. по описа на ОП- София, ДП № 106/2020г. по описа
на РУ МВР- гр. Ботевград, наблюдаващ прокурор Ралица Донкова;

Пр.пр. №197/2020 г. по описа на ОП- София, ДП №338 ЗМ-23/2020г. по
описа на РУ на МВР- Самоков, наблюдаващ прокурор Искра Билярска;

Пр.пр. №514/2019 г. по описа на ОП- София, ДП № 19/2019г. по описа
на ОСлО при СОП, наблюдаващ прокурор Искра Билярска;

Пр.пр. №549/2018 г. по описа на ОП- София, ДП №73/2018г. по описа на
РУ на МВР- Самоков, наблюдаващ прокурор Десислава Михайлова;

Пр.пр. №1097/2020 г. по описа на ОП- София, ДП № 80/2020 г. по описа
на ОСлО при СОП, наблюдаващ прокурор Десислава Михайлова;

Пр.пр.  №279/2019  г.  по описа на ОП-  София,  ДП №ЗМ-9/2019  г.  по
описа на РУ на МВР- Правец, наблюдаващ прокурор Кремена Господинова;

Пр.пр. №2383/2019 г. по описа на ОП- София, ДП № 262/2019 г. по
описа на РУ на МВР- Ботевград, наблюдаващ прокурор Кремена Господинова;

Пр.пр. №287/2019 г. по описа на ОП- София, ДП № 22/2019 г. по описа
на РУ на МВР- Елин Пелин, наблюдаващ прокурор Кремена Господинова;

Пр.пр. №3262/2019 г. по описа на ОП- София, ДП №152/2019 г. по описа
на РУ на МВР- Етрополе, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева;
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Пр.пр. №703/2019 г. по описа на ОП- София, ДП № 135/2019 г. по описа
на РУ на МВР - Елин Пелин, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева;

Пр.пр. №2009/2018г. по описа на ОП- София, ДП№ 89/2018 г. по описа
на ОСлО при СОП, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева;

Пр.пр. №119/2019г. по описа на ОП- София, ДП№8/2019 г. по описа на
РУ на МВР- Костинброд, наблюдаващ прокурор Наталия Николова;

Пр.пр. №1618/2019г. по описа на ОП- София, ДП№ 37/2019 г. по описа
на ОД на МВР- София, наблюдаващ прокурор Наталия Николова;

Пр.пр. №1627/2019г. по описа на ОП- София, ДП№79/2019 г. по описа
на РУ на МВР- Пирдоп, наблюдаващ прокурор Ивайло Медаров.

ИНСТАНЦИОНЕН СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ
ПРОИЗВОДСТВА НА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Пр.пр. №2426/2020 г. по описа на ОП-София - прокурор  Ралица
Данкова, пр.пр.№ 1243/17 г. на РП-Самоков, ДП №338/ЗМ-468/2017 г. по
описа на РУП – Самоков.

Преписката е образувана с цел осъществяване на служебен контрол,
съгласно доклад на комисия за извършена извънпланова проверка на РП-
Самоков за наблюдаваните ДП и изпълнени присъди за 2019 и до 15.06.2020 г.
На 13.08.2020 г. в СОП са изпратени 11 бр. преписки на РП-Самоков, сред
които и пр.пр.№1243/2017 г. С постановление от 25.08.2020 г. на прокурор
Данкова постановлението на РП-Самоков е отменено като незаконосъбразно и
необосновано. В обстоятелствената част на постановлението е посочено, че в
подкрепа на прекратяването на ДП от РП-Самоков са изложени лаконични,
неясни и неподкрепени от събраните доказателства изводи, дадени са
конкретни указания за изпълнение. В диспозитива на постановлението е
посочено, че се отменя постановлението на РП-Самоков, препис да се
докладва на адм.ръководител на СОП, препис да се изпрати ведно с
материалите по тяхната преписка и на РП-Самоков за изпълнение, както и
че подлежи на обжалване пред АП-София;

Пр.пр. №1210/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор Кремена
Господинова, пр.пр.№ 359/20 г. на РП-Елин Пелин, БП №5019/2020 г. по
описа на ОД на МВР – София. Преписката е образувана на 21.04.2020 г. за
престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1 от НК, като делото е било взето на СН
от АП-София. С постановление на РП - Ел. Пелин от 29.04.2020 г.
наказателното производство е прекратено поради липса на осъществен състав
на престъпление от общ характер. На 01.06.2020 г. бързото производство е
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получено в ОП-София за служебен контрол. С постановление от 05.06.2020 г.
прокурор К.Господинова е потвърдила постановлението на РП за
прекратяване на наказателното производство, като в обстоятелствената част е
посочила, че в конкретния случай не са налице обективните и субективни
признаци на състава на престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1 от НК, тъй като
от събраните в хода на разследването доказателства не са установени
нарушения от страна на П.П. на въведените със Заповед №РД.-1-
43…/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването мерки. Посочено е също,
препис от постановлението да бъде изпратено на  АП-София за сведение и на
РП-Елин Пелин;

Пр.пр. №3565/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор Р.Цекова,
пр.пр.№ 1093/19  г.  на РП-Ихтиман,  ДП №228  /2019  г.  по описа на РУП –
Ихтиман. Преписката е образувана в ОП-София за упражняване на служебен
контрол за законосъобразност на постановление от 26.05.2020 г. на прокурор
от РП- Ихтиман за прекратяване на наказателното производство по ДП
№228/2019 г. по описа на РУП – Ихтиман. На 02.12.2020 г. наказателното
производство е получено в ОП-София за служебен контрол. С постановление
от 29.12.2020 г. прокурор Р.Цекова е потвърдила постановлението на РП за
прекратяване на наказателното производство, като в обстоятелствената част е
посочила, че при така установената по делото фактическа обстановка, с
постановлението от 26.05.2020 г. наблюдаващият прокурор от РП-Ихтиман е
приел, че извършеното на 04.12.2019 г. от непълнолетния А. деяние макар и
формално да осъществява признаците на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр.
ал. 3, т.1 от НК, е с явно незначителна обществена опасност по смисъла на чл.
9, ал. 2 от НК.  Материално – правната разпоредба  на чл. 9, ал.2 от НК е обща
и е приложима спрямо всички престъпления, включително тези, имащи за
предмет защита на народното здраве. Посочено е препис от постановлението
да бъде изпратен на  РП-Ихтиман;

Пр.пр. №2430/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор Ст. Полетинска,
пр.пр.№ 1160/18 г. на РП-Самоков, ДП №465 /2018 г. по описа на РУП –
Самоков. Преписката е образувана в ОП-София за упражняване на служебен
контрол за законосъобразност на постановление от 15.04.2020 г. на прокурор
от РП - Самоков за прекратяване на наказателното производство по ДП
№465/2018 г. по описа на РУП – Самоков. На 13.08.2020 г. наказателното
производство е получено в ОП-София за служебен контрол. С постановление
от 31.08.2020 г. прокурор Ст. Полетинска е отменила  постановлението на РП-
Самоков за прекратяване на наказателното производство, като в
обстоятелствената част е посочила, че постановлението е незаконосъобразно и
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необосновано, тъй като в хода на разследването не са били положени усилия
за установяване и разпит на незаитересовани свидетели – очевидци на
деянието. Посочила е, че следва да се разпитат в качествата на свидетели
конкретни лица. Според нея актът на прокурора от РП-Самоков се явява
постановен при непълнота на събраните доказателства по делото, съответно
неизяснена фактическа обстановка, което обосновава отмяната му, с оглед
продължаване на разследването. Посочено е също, препис от
постановлението да бъде изпратено на  РП-Самоков за сведение и
изпълнение;

Пр.пр. № 2428/2020 г. по описа на ОП – София - прокурор Наталия
Николова. Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния
подбор. Преписката е образувана по реда на служебния контрол по повод
резултатите от извършена извънпланова проверка в РП-Самоков на
прекратени досъдебни производства. На 13.08.2020 г. материалите по пр.пр. №
937/18 г. по описа на РП - Самоков, ДП №5038/20 г. по описа на РУ на МВР -
Самоков са получени в ОП - София. С постановление от 08.09.2020 г.
прокурор Николова е отменила постановлението за прекратяване на РП -
Самоков от 08.04.2020 г., като постановено при непълнота на доказателствата.
Указала е препис от постановлението, ведно с материалите по преписката
да се върнат на първоинстанционната прокуратура за изпълнение на
указанията, дадени в него. Посочила е, че постановлението може да се
обжалва пред САП;

Пр.пр. № 2340/2020 г. по описа на ОП – София - прокурор Десислава
Михайлова. Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния
подбор. Преписката е образувана по реда на служебния контрол по повод
резултатите от извършена извънпланова проверка в РП-Самоков на
прекратени досъдебни производства. На 13.08.2020 г. материалите по пр.пр.
№886/17 г. по описа на РП - Самоков, ДП №338 ЗМ-10/2017 г. по описа на РУ
на МВР - Самоков са получени в ОП - София. С постановление от 09.09.2020
г. прокурор Михайлова е отменила постановлението за прекратяване на РП -
Самоков от 25.11.2019 г. като е посочила, че е процесуално недопустимо в
едно наказателно производство в една процесуална фигура да се съвместяват
пострадал от престъпление и лице, срещу което се води наказателно
производство. Указала е препис от постановлението, ведно с материалите
по преписката, да се върнат на първоинстанционната прокуратура за
изпълнение на указанията, дадени в него. Посочила е, че постановлението
може да се обжалва пред САП;
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Пр.пр.№ 2357/2020 г. по описа на ОП – София - прокурор Нина Панчева.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор.
Преписката е образувана по реда на служебния контрол. На 02.12.2020 г.
материалите по пр.пр. №1094/19 г. по описа на РП- Ихтиман, ДП №229/2019 г.
по описа на РУ на МВР- Ихтиман са получени в ОП - София. С постановление
от 11.12.2020 г. прокурор Панчева е потвърдила постановлението за
прекратяване на РП - Ихтиман от 02.06.2020 г. Указала е препис от
постановлението, ведно с материалите по преписката, да се върнат на
първоинстанционната прокуратура. Посочила е, че постановлението може
да се обжалва пред САП;

Пр.пр. № 3562/2020 г. по описа на ОП – София - прокурор Йова Петрова.
Приложен е протокол за разпределение на принципа на случайния подбор.
Преписката е образувана по реда на служебния контрол. На 02.12.2020 г.
материалите по пр.пр. №773/19 г. по описа на РП - Ихтиман, ДП №118/2019 г.
по описа на РУ на МВР - Костенец са получени в ОП - София. С
постановление от 18.12.2020 г. прокурор Петрова е отменила постановлението
за прекратяване на РП - Ихтиман от 09.03.2020 г. като необосновано. Указала
е препис от постановлението, ведно с материалите по преписката, да се
върнат на първоинстанционната прокуратура за изпълнение на указанията,
дадени в него. Посочила е, че постановлението може да се обжалва пред
САП.

Проверени още :
Пр.пр.№2429/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор  Ралица

Данкова,  пр.пр.№ 955/18  г.  на РП-Самоков,  ДП №5023/2018  г.  по описа на
РУП – Самоков;

Пр.пр.№1697/2019 г. по описа на ОП-София – прокурор  Ралица
Данкова, пр.пр.№ 612/17 г. на РП-Костинброд, ДП №109/2018 г. по описа на
ОСлО при СОП;

Пр.пр.№1403/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор  Христина
Лулчева, пр.пр.№ 348/20 г. на РП-Елин Пелин, ДП №5006/2020 г. по описа на
ОДМВР-София област;

Пр.пр.№1245/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор  Диана
Давидкова, пр.пр.№ 344/20 г. на РП-Елин Пелин, БП №5013/2015 г. по описа
на РУ-Елин Пелин;

Пр.пр.№3555/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор  Златка
Клюнкова, пр.пр.№ 668/19 г. на РП-Самоков, ДП №221/2019 г. по описа на
РУ-Самоков;
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Пр.пр.№340/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор Кремена
Господинова, пр.пр.№ 5009/20 г. на РП-Елин Пелин, БП №5019 /2020 г. по
описа на ОД на МВР – София;

Пр.пр.№2439/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор Р.Цекова,
пр.пр.№ 1176/18 г. на РП-Самоков, ДП №26/2019 г. по описа на РУП –
Самоков;

Пр.пр.№2353/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор М.Ангелов,
пр.пр.№ 1060/18 г. на РП-Самоков, ДП №413/2018 г. по описа на РУП –
Самоков;

Пр.пр.№2152/2020 г. по описа на ОП-София – прокурор Кр.
Дерменджийски, пр.пр.№ 458/18 г. на РП-Ботевград, ДП №126/2020 г. по
описа на РУП – Самоков;

Пр.пр.№2361/2020 г. по описа на ОП – София - прокурор Нина
Билярска;

Пр.пр. №2803/2020 г. по описа на ОП – София - прокурор Наталия
Николова;

Пр.пр.№1868/2019 г. по описа на ОП – София - прокурор Десислава
Михайлова;

Пр.пр.№3254/2020 г. по описа на ОП – София - прокурор Десислава
Михайлова.

Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
изготвени в срок от наблюдаващите прокурори, обосновани са и подробно
мотивирани. В тях се съдържат указания за срока за обжалване и органа,
пред който може да бъде направено това, както и произнасяне относно
веществените доказателства.

Приложени са разписки за доставяне на постановленията за
прекратяване на правоимащите лица.

В наблюдателните преписки се съдържат копия от  постановленията
за привличане на обвиняем.

Приложени са и протоколи за извършени доклади по чл. 226 от НПК.

6. Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства.

Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване за 2019
г. са общо 1716 броя, уважените са 1716 броя, неуважени - няма.

Направените искания от наблюдаващите прокурори за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на ОП - София за
2019 г. са общо 1176 броя, като всички са уважени.
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Изготвените предложения от разследващите органи до наблюдаващия
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване за 2020
г. са общо 1940, уважени са 1940 броя, неуважени – няма.

Направените искания от наблюдаващите прокурори за продължаване
срока на разследването до административния ръководител на ОП - София за
2020 г. са общо 1311, като всички са уважени.

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

7.1. ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца за 2019
г. са 200 броя.

ДП с продължителност на разследването повече от 6 месеца за 2020 г. са
239 броя.

Основни причини за продължителността на разследването:
1. Голям брой дела с фактическа и правна сложност,

необходимост от извършване на множество процесуално-следствени
действия /назначаване на голям брой експертизи, разпит на много
свидетели и др./;

2. Значителен брой незаети щатни бройки от разследващи полицаи и
незает щат от следователи /особено в ОДМВР-София, която е с критичен
минимум зает щат от разследващи полицаи и трайно незает щат в РУ -Елин
Пелин, РУ-Ихтиман, РУ-Костенец, РУ-Костинброд, РУ-Самоков и РУ-
Сливница/;

3. Липса на вещи лица /особено при разследването на транспортни
престъпления/;

4. Забавяне на експертни заключения /например ДНК-експертизи и
физико-химични с обект на изследване – високорискови наркотични
вещества/;

5. Разширяване на кръга пострадалите лица (баби, дядовци, внуци),
съгласно тълкувателно решение №1/2018 г. по тълкувателно дело №1/2016 г.
на ОСНГТК на ВКС, което затруднява законосъобразното приключване на
делата. Налице са голям брой ДП, по които част от пострадалите лица са
извън пределите на страната или нямат точно установен адрес;

6. Голям брой на ДП с изпратени ЕЗР и международни поръчки, по
които изпълнението е забавено или частично е изпълнено.

Предприети мерки от прокурора:
1.Провеждане на работни съвещания с прокурорите и

разследващите органи, като до въвеждането на епидемиологичната
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обстановка в страната, всеки понеделник от страна на
административния ръководител на СОП са организирани и провеждани
работни съвещания;

2.Ежеседмично се изготвят справки от електронния регистър на
ПРБ за срочността на разследване и произнасянето от прокурор и се
докладват ежеседмично на окръжния прокурор или неговите
заместници, като при наличие на ДП, при които изтичат законовите
срокове за решаване или разследване, се обръща внимание на
наблюдаващия прокурор за решаване на делото в срок или да упражни
ефективен надзор върху разследването;

3.По отношение на незаетия щат на разследващи органи от
страна на административния ръководител – окръжен прокурор на СОП
са проведени редица срещи с Директора на ОДМВР-София и Главния
разследващ полицай, като е уведомено ръководството на
Министерството на вътрешните работи;

4.Периодичен контрол от наблюдаващите прокурори, както за
срочността при разследването на делата, така и за предстоящо изтичане на
сроковете за разследване.

7.2. ДП, по които от привличането на обвиняемия са изтекли
повече от две години:

през 2019 г.  – 8 броя;
през 2020 г.  – 11 броя

Проверени ДП,  с продължителност на разследването повече от 6
месеца или от привличането на обвиняемия са изтекли повече от две
години.

Пр.пр.№1197/19 г. по описа на СОП, ДП№11240/18 г. – СРТП-СДВР с
наблюдаващ прокурор Десислава Михайлова. Производството е образувано на
26.06.2018 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК с оглед на местопроизшествие за
престъпление по чл.343, ал.3 вр.с ал.1, б.“б“ вр.с чл.342, ал.1, пр.3 от НК, като
пострадалите са двама, единият от тях е починал.

С постановление по главния прокурор на Р.България от 18.04.2019 г. е
определено разследването да се наблюдава от СОП. С постановление от
17.05.2019 г. прокурор Д.Михайлова е дала конкретни указания по
разследването. На 26.04.2019 г. е изготвено искане за удължаване на срока по
делото, като са конкретизирани извършените действия по разследва до
момента – разпити на свидетели, изискани справки, назначени две
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автотехнически експертизи, СМЕ, комплексна съдебно медицинска и
автотехническа експертиза, както и предстоящите действия.

На 23.05.2019 г. от СГП са изискани наблюдателните материали по ДП.
Нова искане за срок е изготвено от 25.06.19 г. , в което е отбелязано, че
предстои нова комплексна СМ и АТЕ. Искания за удължаване на срока са
приложени и от 23.08.19 г., от 18.10.19 г. , 23.12.2019 г. заради изчакване
заключението на комплексната СМ и АТЕ. На 29.01.2020 г. са изискани
материалите по ДП от отдел „Разследване“ на СДВР. Приложено е искане за
срок от 25.02.2020 г., заключението на комплексната експертиза е изготвено.
Делото е постъпило в СОП за доклад на 07.02.2020 г. с мнение на
разследващия да бъде възложено на следовател по реда на чл.194, ал.1, т.1 от
НПК. Според наблюдаващия прокурор, в отговор на доклада, не можело да се
твърди, че има категорични доказателства, че има извършено престъпление по
чл.123 от НК и е необходима допълнителна експертиза, не се сочело с
категоричност и каква е причината за ПТП. В СОП е постъпило предложение
от 11.03.20 г. на разследващия орган поради фактическа и правна сложност на
ДП, както и поради необходимостта от разследване на престъпление по чл.123
от НК, делото да се възложи на следовател. С постановление на наблюдаващия
прокурор от 10.03.2020 г. разследването е възложено на следовател от ОСлО
на ОП-София, като са дадени указания. Приложено е постановление на
адм.ръководител на СОП от 11.03.20 г. за възлагане на ДП на следовател.
Определена е сл.В.Василева да продължи разследването. Изготвено е искане
за удължаване на срока по ДП от 17.03.20 г., считано от 26.02.2020 г.- за
изпълнение на допълнителните указания на наблюдаващия прокурор. На
24.04.2020 г. е изготвено поредно искане за срок, тъй като е назначена
допълнителна експертиза на 30.03.2020 г. и се очаква заключението й.
Искания са изготвени и на 15.06.20 г., 10.07.20 г., 25.08.20 г. по същата
причина. На 29.07.20 г. ДП е изпратено в СОП за доклад. С постановление от
28.08.20 г.е указано привличането на обвиняемо лице и прилагане на
характеристика за него. Предложения за удължаване на срока са изготвени на
27.10.20 г., 23.12.20 г. Съгласувано е обвинение на С.З. и са насрочени
действия за 26.10.20 г., които са отложени заради карантина на призованото
лице. На 05.01.21 г. материалите по делото са били изпратени заедно с
постановление на СОП на следователя с указание да бъде извършено
привличане на обвиняем. На 21.01.21 г. е привлечена в качество на обвиняем
С.З. за престъпление по чл.343, ал.4 вр.с ал.3, б.“б“, пр.1 вр.с ал.1, б.“в“ вр.с
чл.342, ал.1, пр.3 от НК и е определена мярка за неотклонение „Подписка“.
Изготвено е искане за срок от 17.02.21 г. за изискване на справки от камери и
евентуално нови въпроси към експертите. Постановлението за привличане в
качество на обвиняем е обжалвано пред СОП и след това – пред АП-София.
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Потвърдено е от АП-София с постановление от 17.03.21 г. На 30.03.21 г.
материалите по ДП са изпратени на следователя с указания за разпит на А.И.,
изп.директор на ЗМБГ и техническа експертиза. Нова искане за срок е
изготвено на 15.04.21 г. Очаква се заключението на техническа експертиза на
фотоси и клип. Срокът е удължен с 2 месеца, считано от 26.04.2021 г.

Причината за продължителността на разследването е фактическата и
правна сложност на случая; назначаването на няколко експертизи, за чиито
заключения срокът е продължителен – не само допълнителна, но и напълно
нова комплексна експертиза - СМ и АТЕ, основна за този вид производства и
поради това, следва да бъде обмислена и назначена след анализ на
доказателствата; смяната на един разследващ орган с друг, заболяване на
обвиняемо лице.

Пр.пр. № 3299/19 г. по описа на СОП, ДП № 98/19 г. по описа на ОД на
МВР София, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева. ДП е образувано на
06.11.2019 г. по реда на чл. 212, ал.  2 от НПК с първото действие по
разследването- претърсване и изземване за престъпление по чл. 354а, ал.1 от
НК.

На 06.11.2019 г. са разпитани 10 бр. свидетели.
На 06.11.2019 г. е съставен протокол за доброволно предаване.
На 07.11.19 г. разследващият полицай е изпратил на председателя на

СОС  3бр. искания за провеждане на разпит на свидетел пред съдия.
На 07.11.19 г. от ОД на МВР са изпратили в СОП 2 бр. протоколи от

06.11.19 г. за претърсване и изземване, извършени при условията на чл.161,
ал.2 от НПК за внасяне за одобрение пред първоинстанционния съд.

На 07.11. 2019 г. са разпитан свидетелите В.Сл. и А.Т.
На 08.11.2019 г. СОС е одобрил двете действия по претърсване и

изземване.
На 11.11.19 г. са получени определенията на СОС, с които са одобрени

извършените действия по разследването, ведно с протоколите за извършените
претърсвания и изземвания.

На 11. 11. 2019 г. Д.М. е задържан за 24 ч. по ЗМВР.
На 11. 11. 2019 г. е извършен личен обиск на лице
На 12.11.19 г. Д. М. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.

354а, ал.1, изр. 1, пр.1 от НК, взета е МНО “Парична гаранция“ в размер на
1000 лв. и е разпитан.

На 12.11.2019 г. обвиняемият е подписал декларация за семейно,
материално и имотно положение.

На 12.11.2019 г. е получена справка за съдимост на обвиняемия и
справка за негови криминални регистрации от ОД МВР-София.
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На 18.11.2019 г. е представено платежно нареждане за внесена „Парична
гаранция“ в размер на 1000 лв.

На 22.11.2019 г. е получена молба за връщане на веществени
доказателства.

На 06.01.2020 г. е назначена комплексна компютърно - техническа
експертиза и е даден срок за изготвяне на заключението до 06.03.2020 г.

На 08.01.2020 г. е назначена физико - химическа експертиза и съдебно -
балистична експертиза.

На 13.02.2020 г. е назначена комплексна дактилоскопна  и физико -
химическа експертиза и е даден срок за изготвяне на заключението -
13.04.2020 г.

На 19.10.2020 г.  четирима свидетели са призовани  чрез РУМВР -
Костинброд.

На 18.02.2020 г. е изискана информация от БТК“АД,Виваком /отговор е
получен на 05.03.2020 г./, “Теленор България“ЕАД /отговорът е получен на
28.02.2020 г./, „А1 България“ЕАД /отговор на 30.05.2020 г./.

На 14.04.2020 г. е получено заключението на съдебно - балистична
експертиза.

На 03.08.2020 г. вещото лице е депозирало заключението на физико -
химическата експертиза.

На 03.11.2020 г. вещите лица са депозирали заключения по
комплексната дактилоскопна и физико - химическата експертиза.

На 05.11.2020 г. е изискана информация от началника на сектор
„Охранителна полиция“ на ОДМВР дали обвиняемият има разрешително за
носене на оръжие.

На 11.11.2020 г. е получен отговор от ЕАР-КОС, че лицето не притежава
разрешително.

На 12.11.2020 г. е получен отговор от РУМВР - гр. Ботевград, че
обвиняемият няма разрешително.

На 20.11.2020 г. е получен отговор от РУМВР - гр. Костинброд, че
обвиняемият няма разрешително.

На 24.11.2020 г. е назначена съдебно - оценителна експертиза, която
била изготвена на 25.11.2020 г.

На 18.02.2021 г. с постановление по реда на чл.196, ал.1, т.2 от НПК на
прокурор Христина Лулчева е дадено указание да се изготви прецизирано
обвинение срещу Д.М. за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК и по чл. 339,
ал.1 от НК.

На 18.02.21 г. е получена справка за съдимост на А.Т.
На 26.02.2021 г. е постъпило заключението на комплексната

компютърно - техническа експертиза, изготвено от НИК- МВР.
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На 22.04.21 г.  са призовани двамата обвиняеми чрез РУМВР-
Костинброд.

На 26.04.2021 г. са получени екземпляри от връчените призовки.
На 28.04.2021 г. е предявено постановление за привличане на обв. А.Т.

за престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1, пр.5 вр. чл. 18, ал.1 от НК, взета му е
МНО “Подписка“ и е разпитан. На същата дата е подписал декларация за
семейно и материално положение и имотно състояние.

На 29.04.2021 г. е привлечен като обвиняем Д.М. за престъпления по чл.
354а, ал.1, изр.1, пр.4 и чл. 339, ал.1 от НК и е разпитан.

На 29.04.2021 г. разследването е предявено.
На 20.05.2021  г.  прокурор Хр.  Лулчева се е произнесла по искане за

предоставяне на копия от материали по ДП и за връщане на ВД.
На 21.05.2021 г. с постановление по реда на чл. 229, ал.3 от НПК

прокурор Хр. Лулчева е уважила искане за предоставяне на копия от
материали и искането за ново предявяване с участието на обвиняемия Ал.Т.,
който не присъствал на проведеното предявяване поради заболяване.

Пр.пр.№1820/2017 г. по описа на ОП-София, ДП №19/17 г. по описа на
ОДМВР – София с наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова. Производството е
образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за извършено престъпление по
чл.115 от НК на 25.04.2017 г. в с.Лесново, обл.София спрямо едно лице, с
първо действие по разследването – оглед на местопроизшествие. Дежурен и
наблюдаващ прокурор към датата на образуването е прокурор Кр.Господинова
от СОП. На 26.04.2017 г. в качество на обвиняем е привлечен С.Н. за
престъпление по чл.115 от НК, като постановлението му е предявено на
същата дата и е разпитан. Задържан е за срок от 72 часа, а впоследствие му е
определена постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“ от
СОС, потвърдена и от САС. С постановление от 29.11.2017  г. е извършено
ново привличане на обв.С.Н.  по чл.116,  ал.1,  т.9  вр.  с чл.115  от НК.  На
20.11.2017 г. молбата му за изменение на МНО в по-лека е оставена без
уважение от СОС, а на 19.12.2017 г. МНО е изменена от „Задържане под
стража“ в „Домашен арест“. На 29.03.2018 г. МНО е изменена в „Парична
гаранция“ в размер на 2000 лева, а с постановление от 26.10.2018 г. на
прокурор Кр.Господинова МНО е отменена, както и мярката му за
процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Р.България“. По
делото са извършени оглед на местопроизшествие, на труп, на МПС,
освидетелстване на лице,  оглед на ВД, следствен експеримент - в периода от
образуване на ДП до 15.11.2018 г. Разпитани са около 25 свидетели през
периода 2017 – 2018 г., включително пред съдия и по делегация. Назначени са
и са изготвени СМЕ на труп, на живо лице, съдебно-химическа експертиза,
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комплексна СМЕ по метода на ДНК-профилиране и дактилоскопна експертиза
от НИКК-МВР. Заключението на СМЕ по метода на ДНК профилиране е
изготвено на 26.06.2019 г. Била е назначена на 12.05.2017 г. – своевременно
след образуване на ДП. Многократно са отправяни запитвания в НИКК за
етапа, на който се намира изготвянето на експертизата. Непосредствено след
извършване на престъплението е назначена съдебно-психиатрична и
психологична експертиза на обвиняемото лице, чието заключение е изготвено
на 30.04.2017 г. За свидетелска годност е назначена комплексна СПЕ на А.Н.
на 24.08.17 г., а заключението е изготвено на същата дата. На 18.09.2019 г. е
назначена комплексна СМЕ и трасологична експертиза, заключението на
която е изготвено на 10.02.2020 г. Изискани са и са получени след
разпореждане на съда данни от мобилни оператори през м.юни – юли 2017 г.

Срокът по делото е удължаван периодично и своевременно, като
исканията са мотивирани и съдържат информация за извършените действия по
разследването и предстоящите.

Наблюдаващият прокурор в постановления е давал указания по
разследването, някои от които са издадени в отговор на доказателствени
искания от страна на защитника на обвиняемото лице.

Прецизирано постановление за привличане на С.Н. за престъпление по
чл.116, ал.1, т.9, вр. с чл.115 от НК е изготвено на 12.03.2020 г., предявено му е
на 05.06.2020 г. и на същата дата е разпитан, поради това, че е бил в карантина
заради ковид - 19. Материалите от разследването са предявени на
наследниците на пострадалия на 05.06.2020 г. Отхвърлени са искани от
обвиняемото лице действия по разследването. Междувременно на 03.07.2020
г. по делото като наблюдаващ прокурор е встъпила прокурор Зл.Клюнкова. С
постановление от 07.10.2020 г. тя е дала конкретни указания по разследването,
включително извършване на разпити на свидетели и е указала на всеки 2
седмици водещият разследването да изготвя доклад за проведените действия
по разследването. На 24.11.2020 г. е назначена техническа експертиза на
оптичен носител – CD със запис на тел.112. Заключението е изготвено на
04.02.2021 г. С постановление от 18.03.21 г. са уважени направени
доказателствени искания от защитника на обвиняемото лице. На 22.04.2021 г.
е назначена допълнителна комплексна СМЕ и трасологична експертиза.
Заключението й не е изготвено до момента. Изготвено е предложение за
удължаване на срока за разследване с 2 месеца, считано от 25.05.2021 г.

Причина за продължителността на разследването по провереното ДП е
фактическата и правна сложност на делото от гледна точка на изясняване
обстоятелствата по извършване на деянието и необходимостта от назначаване
на голям брой експертизи, едната от които СМЕ с ДНК профилиране, чието
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заключение е забавено в значителен период от време, както и допълнителна
СМЕ и трасологична експертиза.

Основни причини за продължителността за разследване:
- Фактическа и/или правна сложност на значителна част от

наблюдаваните в ОП - София дела;
- Необходимост от назначаване на множество експертизи от различни

области на науката и техниката, като в немалко от случаите те са
комплексни и колективни;

- Наличие на голям брой свидетели;
- Наличие на огромен обем от информация, подлежащ на преценка и

анализ.

 Предприети мерки:
- Организиране на работни срещи с наблюдаващите прокурори и

разследващите;
- При всяко удължаване на срока за разследване административният

ръководител е осъществявал контрол на посочените в искането по чл. 234,
ал.2, изр.2 от НПК причини за неприключване на разследването и
ритмичността на извършваните процесуално-следствени действия;

- При основателни причини се отстраняват съответните разследващи
органи и се възлага разследването на други.

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

През 2019 г. тези досъдебни производства са 7 броя:
-пр.пр. № 174/2018 г., ДП№18/2018 г.по описа на РУ-Елин Пелин,

прокурор Б.Калпакчиева;
-пр.пр. № 706/2019 г., ДП№19/2019 г.по описа на ОДМВР-София,

прокурор Д.Михайлова;
-пр.пр. № 841/2019 г., ДП№26/2019 г. по описа на ОДМВР-София,

прокурор Ст.Полетинска;
-пр.пр. № 3585/2018 г., ДП№106/2018 г. по описа на ОДМВР-

София, прокурор Ст.Полетинска;
-пр.пр. № 3613/2018 г. , ДП№5009/2019 г. по описа на РУ-

Костенец, прокурор Н.Николова;
-пр.пр. № 3725/2018 г. , ДП№5040/2018 г. по описа на РУ-Самоков,

прокурор М.Ангелов;
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-пр.пр. № 4684/2017 г. , ДП№425/2017 г.по описа на ОДМВР-
София, прокурор Ст.Полетинска.

През 2020 г.  - 14 броя:
- пр.пр. № 01508/2017 г., ДП № 153/2017г. на РУ Самоков  -

набл.прокурор Десислава Михайлова;
- пр.пр. № 02787/2019 г. – ДП № 80/2019г. на ОДМВР София –

набл. прокурор Десислава Михайлова;
- пр.пр. № 01184/2019 г., ДП № 5011/2019 г. на ОДМВР-София –

набл. прокурор Диана Давидкова;
- пр.пр. № 01888/2019 г., ДП № 53/2019 г. на ОДМВР София –

набл.прокурор Златка Клюнкова;
- пр.пр.№ 00432/2020 г., ДП № 41/2020 г. на ОСлО при ОП София –

набл. прокурор Кр.Дерменджийски;
- пр.пр. № 00881/2019 г., ДП № 5018/2019 г. на ОДМВР-София –

набл. прокурор  Кр.Дерменджийски;
- пр.пр. № 03421/2019 г., ДП № 155/2019 г. на РУМВР - Костенец  –

набл. прокурор Кр.Дерменджийски;
- пр.пр. № 03695/2018 г., ДП № 5000/2019 г. на ОДМВР София –

набл. прокурор Кр. Дерменджийски;
- пр.пр.№ 160/2020 г., ДП № 22/2020 г. на РУМВР - Самоков –

набл. прокурор Кр. Дерменджийски;
- пр.пр.№ 00364/2020 г., ДП № 9/2020 г. на ОДМВР-София –

набл. прокурор Мирослав Веселинов Ангелов;
- пр.пр.№ 02491/2019 г.,  ДП № 71/2019 г. на ОДМВР София –

набл. прокурор Ралица Данкова;
- пр.пр. №01020/2018 г., ДП № 378/2017 г. на РУМВР -Елин Пелин

– набл. прокурор Станислава Полетинска;
- пр.пр. №03063/2018 г., ДП № 130/18 г. на ОСлО при ОП София –

набл. прокурор Станислава Полетинска;
- пр.пр. № 01484/2020 г.,  ДП № 169/2020 г. на ОСлО при ОП

София – набл. прокурор Таня Коцева.

7.4. ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал. 1, т. 5 от НПК.

През 2019 г. –по едно ДП са упражнени правомощията по чл.195, ал.1,
т.5 от НПК - пр.пр.№ 3725/2018г., ДП№5040/2018 г. по описа на РУМВР-
Самоков, разследвано от ОДМВР - София, набл.прокурор М.Ангелов.

През 2020 г. тези ДП са 2 броя:
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- пр.пр.00145/2020 г., ДП № 4/2020 г. на  РУМВР - Ихтиман, ДП №
10/2020 г. на ОСлО при ОП-София – набл. прокурор Станислава
Полетинска;

- пр.пр. №1937/2019 г., ДП № 49/2019 г. на РУМВР - Правец, ДП №
41/2020 г. на ГД „Национална полиция“ – набл. прокурор Мирослав Ангелов.

8. Внесени в съда искания за:
Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3

НПК. През 2019 г. и 2020 г. няма изготвени предложения за вземане на
обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3 НПК.

Вземане на мерки за неотклонение:
През 2019 г. са направени 23 броя предложения за вземане на МНО

„Задържане под стража”, от които уважените са 14 броя, а неуважени те - 9
броя.  Подадените протести през 2019  г.  са 3  броя,  изготвени от
прокурорите:

 Кр. Господинова – 1 бр.,
М. Ангелов – 1 бр.,
Н. Панчева – 1 бр.;
от тях е уважен  1 бр. – на прокурор Н. Панчева;
неуважени са два протеста - на
Кр. Господинова – 1 бр. и на
М. Ангелов – 1 бр.

 През 2020 г. са внесени 28 броя предложения за вземане на МНО
„Задържане под стража”, като уважените са 25 броя, а неуважените – 3 броя.

МНО  „Домашен арест” за 2019 г. е внесена за едно лице и тя е уважена.
 За 2020 г. няма внесено предложение за налагане на такава мярка за

неотклонение.

9. Наказателни производства на специален надзор.
През 2019 г. наказателните производства, взети на специален надзор са 7

броя:

по
ред

І-инст.
наблюдаваща
прокуратура и
№ преписка

наблюдаващ
прокурор

№ и дата на
образуванот
о
досъдебно
производств
о (ДП)

Разследва
щ орган
(институц
ия)

Текст от
НК, по
който е
образуван
о ДП

Текущо движение по
ДП

1 2 3 4 5 6 7
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1
862/1996г.-
ОП-София

Бисера
Калпакчиева

ДП №
100/1997г.
13.03.1997г.

НСлС
чл. 115 от
НК

Спряно с
Постановление на
СОП от 20.02.2018  на
осн. чл. 244 ал.1 т.1
вр. чл. 25 ал.5 от НПК
/възобновено на
08.06.2018г./  Спряно
с Постановление на
СОП от 21.02.2019  на
осн. чл. 244 ал.1 т. 2
от НПК

2
56/2007 ОП-
София

Бисера
Калпакчиева

ДП №
4/2007г.
Образувано
на
10.01.2007 г.

ОДП-
София

чл.115 от
НК

Спряно с
постановление на
СОП от 22.3.2008
срещу НИ по чл.115
НК

3
2590/2010г.
ОП- София

Снежана
Торбова

ДП
429/20.6.201
0

РУ -
Самоков

чл. 321 ал.
3 пр. 1 т. 1
вр.ал.1 вр.
чл. 93 т.20
НК и
чл.116 ал.1
т.6 пр.1 и
2 вр.
чл.115
вр.чл.20
ал.  3  и 4
НК

Прекратено с
постановление от
19.08.2015г. срещу
лицата и е спряно
срещу НИ

4
4078/2014г. -
ОП-София

Десислава
Михайлова

ДП №
103/2004г.
20.03.2004г.

НСлС

чл. 116,
ал.1 т.9 вр.
чл. 20 ал.2
вр. чл. 18
ал.1 от
НК.

Спряно с
Постановление на
СОП от 29.08.2016 с/у
Н.И. по
чл.116,ал.1т.9,вр.чл.20
,ал.2,вр.чл.18,ал.1 НК.
Постановлението на
СОП е потвърдено от
ОС-София с
Определение по ЧНД
№ 21/2017г. от
23.01.2017г.
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5
6044/2014г.-
ОП-София

Наталия
Николова

ДП №
5013/16.03.2
017г.

ОД на
МВР-
София

чл. 219
ал.1 от НК

Неприключено
производство

6
4016/2015г.-
ОП- София

Таня Коцева
ДП
№35/2015г.
02.09.2015г.

ОСлО при
СОП

чл.
302 т.1,
б"а" вр.

чл.301 ал.1
вр. чл. 20
ал.2 вр.

ал.1 от от
НК

Неприключено
производство

7
2477/2018г.
ОП-София

Диана
Давидкова

ДП №
232/25.08.20
18г.

НСлС

чл.
343, ал. 4,
вр. ал. 3, б,
“б“, пр. 2,
вр. ал. 1, б,
“в“, вр. чл.
342, ал. 1,
пр. 3 от

НК

Неприключено
производство

През 2020 г. тези наказателни производства са 9 броя. /Справка №3 за
2019 г. и 2020 г./

№
по
ре
д

І-инст.
наблюдава

ща
прокурату

ра и №
преписка

Наблюдюв
ащ

прокурор

№ и дата на
образуванот

о
досъдебно

производств
о (ДП)

Разследва
щ орган

(институц
ия)

Текст от НК, по
който е образувано

ДП

Текущо движение
по ДП

1 2 3 4 5 6 7

1
862/1996г.

-ОП-
София

Бисера
Калпакчие

ва

ДП №
100/1997г.

13.03.1997г.
НСлС чл. 115 от НК

Спряно с
Постановление на
СОП от 20.02.2018
на осн. чл. 244 ал.1
т.1 вр. чл. 25 ал.5

от НПК
/възобновено на

08.06.2018г./
Спряно с
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Постановление на
СОП от 21.01.2019
на осн. чл. 244 ал.1

т. 2  от НПК

2
56/2007

ОП-
София

Бисера
Калпакчие

ва

ДП №
4/2007г.
Обр. На

10.01.2007 г.

ОДП-
София чл.115 от НК

Спряно с
постановление на
СОП от 22.3.2008

срещу НИ по
чл.115 НК

3
2590/2010г

. ОП-
София

Христина
Лулчева

ДП
№429/20.6.2

010

РУ -
Самоков

чл. 321 ал. 3 пр. 1 т.
1 вр.ал.1 вр. чл. 93

т.20 НК и чл.116 ал.1
т.6 пр.1 и 2 вр.

чл.115 вр.чл.20 ал. 3
и 4 НК

Прекратено с
постановление от

19.08.2015г. срещу
лицата и е спряно

срещу НИ

4
4078/2014г

. - ОП-
София

Десислава
Михайлова

ДП №
103/2004г.

20.03.2004г.
НСлС

 чл. 116, ал.1 т.9 вр.
чл. 20 ал.2 вр. чл. 18

ал.1 от НК.

Спряно с
Постановление на
СОП от 25.08.2016

с/у Н.И. по
чл.116,ал.1т.9,вр.ч
л.20,ал.2,вр.чл.18,а

л.1 НК.
Постановлението

на СОП е
потвърдено от ОС-

София с
Определение по

ЧНД № 21/2017г.
от 23.01.2017г.

5
6044/2014г

.-ОП-
София

Наталия
Николова

ДП №
5013/16.03.2

017г.

ОД на
МВР-
София

чл. 219 ал.1 от НК Неприключило
производство

6

4016/2015г
.-

ОП-
София

Таня
Коцева

ДП
№35/2015г.
02.09.2015г.

ОСлО при
СОП

чл. 302 т.1, б"а" вр.
чл.301 ал.1 вр. чл. 20
ал.2 вр. ал.1 от от НК

Неприключило
производство

7
2477/2018г

.- ОП-
София

Диана
Давидкова

ДП №
232/25.08.20

18г.
НСлС

1/чл. 343, ал. 4, вр.
ал. 3, б, “б“, пр. 2 и
ал. 1, б. “б“, пр. 1 и
2, вр. б."в", пр.1-во
вр. чл. 342, ал. 1, пр.
3 от НК             2/ Чл.
343, ал. 4, вр. ал. 3, б,
“б“, пр. 2 и ал. 1, б.
“б“, пр. 1 и 2, вр.
б."в", пр.1-во вр. чл.
342, ал. 2, пр.2 вр. ал.
1 от НК
3/ Чл. 343, ал. 4, вр.
ал. 3, б, “б“, пр. 2 и

Приключило
производство, за

решаване при
прокурор
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ал. 1, б. “б“, пр. 1 и
2, вр. б."в", пр.1-во
вр. чл. 342, ал. 2,
пр.2 вр. ал. 1 от НК
4/  Чл. 343, ал. 4, вр.
ал. 3, б, “б“, пр. 2 и
ал. 1, б. “б“, пр. 1 и
2, вр. б."в", пр.1-во
вр. чл. 342, ал. 2,
пр.2 вр. ал. 1 от НК
5/  Чл. 343, ал. 4, вр.
ал. 3, б, “б“, пр. 2 и
ал. 1, б. “б“, пр. 1 и
2, вр. б."в", пр.1-во
вр. чл. 342, ал. 2,
пр.2 вр. ал. 1 от НК
6/ Чл. 343, ал. 4, вр.
ал. 3, б, “б“, пр. 2, вр.
ал. 1, б. “б“, пр. 1 и 2
и б."в", пр.1-во вр.
чл. 342, ал. 2, пр.2
вр. ал. 1 от НК

8
3011/2019г

.- ОП-
София

Нина
Панчева

ДП №
18/31.10.201

9г.

ТС БОП -
София
област

1. чл. 301, ал. 1, вр.
чл. 20, ал. 42 от НК;
2. чл. 301, ал. 1, вр.
чл. 20, ал. 4 от НК

Неприключило
производство

9
1740/2020

г. - ОП
София

Станислав
а

Полетинск
а

ДП №
234/12.06.20

20г.

РУ-
Самоков

чл. 342, ал. 3, б. "б" ,
вр. с ал. 1, предл. 3

от НК

Неприключило
производство

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

През 2019 г.  по 7 броя досъдебни производства прокурорите са се
произнесли след срока по чл.242, ал.4 от НПК:

1.Пр.пр. №379/2018 г., ДП№39/2018 г. на РУП-Ел.Пелин – прокурор
Б.Калпакчева – закъснението е 25 дни;

2.Пр.пр. №381/2018 г., ДП№40/2018 г. на РУП-Ел.Пелин -
прок.Б.Калпакчева – закъснението е 55 дни;

3.Пр.пр. №1566/2018 г., ДП №171/2018 г. на РУП-Костинброд -
прок.Б.Калпакчева - 11 дни закъснение;

4. Пр.пр. №1591/2018 г., ДП №32/2018 г. на ОД на МВР - София -
прок.Т.Коцева - 22 дни;

5.Пр.пр. №1694/2017 г., ДП №44/2017 г. на ОСлО-СОП -
прок.Б.Калпакчева - 112 дни;
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6.Пр.пр. №2745/2014 г., ДП №63/2014 г. на ОД на МВР – София -прок.Т.
- 25 дни;

7.Пр.пр. №4382/2017 г., ДП №60/2017 г. на ОД на МВР – Софи -
прок.Б.Калпакчева - 34 дни. /Данните са от ОП-София/

 За 2020 г. няма ДП, по които прокурорът да се е произнесъл след срока
по чл. 242, ал. 4 от НПК.

ІV. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪДЕБНИЯ НАДЗОР,
НА ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор:
2019 г.
Внесени обвинителни актове.  През 2019 г. ОП - София е внесла в съда

44 броя обвинителни актове. По досъдебни производства, образувани през
годината, внесените обвинителни актове са 2 броя, а 42 броя са по ДП,
образувани в предходни години.

Върнатите от съда дела, внесени с обвинителни актове са 48 броя,
които са били върнати с разпореждане на съда, протестирани са били 2  броя,
като  протестите не са  били уважени. Върнати с определение на съда - няма.

Решените от съда дела по обвинителен акт през 2019 г. са 48 броя.
Осъдителните присъди по общия ред са 23 броя, от тях протестирани са 5
броя, като резултатът от протестите е: 1 брой уважен, 1 брой върнат, 1 бр. –
чака решение и 2 броя са неуважени. Оправдателните присъди по делата,
разглеждани по общия ред са 6 броя, 4 са протестирани - протестите не са
били уважени.

Осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК (чл. 371 и сл. от НПК) са
5 броя, като няма протестирани. Няма оправдателни присъди по глава ХХVІІ
от НПК.

Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл. 381 от НПК) през  2019 г. са 19, 20  са били одобрени от
съда.

Разгледани от съда споразумения.  През 2019  г.  са постигнати 5
споразумения по реда на чл. 384 от НПК в хода на съдебното следствие,
всички  са били одобрени от съда.

 2020 г.
Внесени обвинителни актове. През 2020 г. ОП - София е внесла в съда

34 броя обвинителни актове. По досъдебни производства, образувани през
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годината внесените обвинителни актове са 9 броя, а 25 броя са по ДП,
образувани в предходни години.

Върнатите от съда дела, внесени с обвинителни актове са 4 броя.
Върнатите с разпореждане на съда са също 4 броя, от които са протестирани  2
бр., един протест не е бил уважен, а един е оставен без разглеждане. Върнати с
определение на съда няма.

 Решените от съда дела по обвинителен акт през 2020 г. са 43 броя.
Осъдителните присъди по общия ред за периода са 32 броя, от тях са
протестирани 2 броя, като по протестите се чакат решения. Оправдателните
присъди по делата, разглеждани по общия ред са 3 броя, няма протестирани.

Осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК (чл. 371 и сл. от НПК) са
9 броя и не са били протестирани. Няма оправдателни присъди по глава ХХVІІ
от НПК.

Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство (чл.  381 от НПК)  през  2020 г.  са 22 и всички са одобрени  от
съда.

Разгледани от съда споразумения.  През 2020  г.  са постигнати 3
споразумения по реда на чл. 384 от НПК в хода на съдебното следствие,
всички са одобрени от съда.

Проверени на случаен принцип дела, внесени в съда с обвинителен
акт и дела, по които по време на съдебното следствие е

постигнато споразумение през 2019 г. и 2020 г.:

Пр.  пр.  № 2470/2018  г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 98/2018  г.  по
описа на РУ на МВР - Етрополе, с наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство срещу П.И. за престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.с чл.29, ал.1,
б.“б“ от НК е постъпило в ОП на 24.04.2019 г. на разпореждане. На 23.05.2019
г. е внесен обвинителен акт в Софийски окръжен съд срещу П.И. В
обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК
задължителни реквизити. Образувано е НОХД №344/2019 г. по описа на съда.
На 27.08.2019 г. е сключено споразумение за решаване на наказателното
производство  по реда на чл.384 от НПК между прокурора, обвиняемия и
неговия защитник, в което обвиняемият се признава за виновен и страните са
се споразумели на основание чл.23, ал.1 от НК да му бъде наложено наказание
„Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 11 м. при строг режим на
изтърпяване на наказанието. Споразумението включва съгласие по въпросите,
изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Към преписката е приложено копие от акта
на съда, одобрил споразумението;
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Пр. пр. № 893/2020 г. по описа на ОП – София,  ДП № 33/2020 г. по
описа на РУ-МВР – Етрополе с наблюдаващ прокурор Нина Панчева.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е образувано на 16.03.2020 г. за престъпление по чл.198, ал.1 от
НК. С постановление от 01.06.20 г., докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК
на наблюдаващия прокурор, е повдигнато обвинение на И.И., Ц.З. и М.Б. за
престъпление по чл.198, ал.1, вр.с чл.20, ал.2 вр.с ал.2 от НК. На 14.09.2020 г.
ДП е постъпило в ОП-София на разпореждане, приключено.  На 14.10.2020 г. в
ОС-София е внесен ОА. В  обвинителния акт са посочени  изброените в
чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити.

Образувано е НОХД №410/20 г. на ОС-София, по което на 16.03.2021 г.
са постановени осъдителни присъди – „Лишаване от свобода“ за срок от 5 г. за
първия подсъдим, 3 г. ЛОС - за втория при условията на чл.66, ал.1 от НК с
изпитателен срок от 5 г. и пробационни мерки за срок от 6 месеца, а за третия
– 3 г. ЛОС с отлагане изпълнението на наказанието за срок от 5 г. Не е
приложено копие от акта на съда. Информацията за наложените наказания
е от саморъчни записки на прокурор Панчева върху папката с ПД;

Пр. пр. №5093/2016 г. по описа на ОП – София,  ДП № 253/2016 г. по
описа на РУ на МВР - Костинброд, с наблюдаващ прокурор Красимир
Дерменджийски. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство срещу Т.Д. за престъпление по чл.354а ал.1, изр.1,
пр.4, вр.с чл.354в, ал.1, пр.2, алт.3 от НК е постъпило в ОП на 07.06.2019 г. с
мнение за предаване обвииняемия на съд. На 27.06.2019 г. е внесен
обвинителен акт в Софийски окръжен съд срещу Т.Д. В  обвинителния акт са
посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити.
Образувано е НОХД №428/2019 г. по описа на съда. Делото не е приключило.
Върху папката с ПД е отразено, че е насрочено за 03.06.2021 г. в 9 ч., както и
че преди това са проведени 5 съдебни заседания, първото от които на
31.10.2019 г.;

Пр.  пр.  № 3691/2019 г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 223/2019 г.  по
описа на РУ на МВР - Своге с наблюдаващ прокурор Ралица Данкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство срещу А.Х. за престъпление по чл.343, ал.1, б.“в“ вр.с чл.342,
ал.1, пр.3 от НК е постъпило в ОП на 21.05.2020 г. с мнение за предаване
обвиняемия на съд. На 23.06.2020 г. е изпратен обвинителен акт в Софийски
окръжен съд срещу А.Х. В обвинителния акт са посочени  изброените в
чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД
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№237/2020 г. по описа на съда. С присъда от 04.11.2020 г.съдът е признал А.Х.
за виновен и му е наложил наказание „Пробация“ с два вида пробационни
мерки за срок от една година и от 6 месеца, както лишаване от право да
управлява МПС за срок от една година и 6 месеца. Към преписката е
приложено копие от присъдата;

Пр. пр. № 3510/2018 г. по описа на ОП – София,  ДП № 5020/2018 г. по
описа на РУ на МВР - Ботевград с наблюдаващ прокурор Десислава
Михайлова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство срещу Б.Х. за престъпление по чл.249, ал.1, пр.1
вр.с чл.26, ал.1 от НК е постъпило в ОП на 31.10.2019 г. с мнение за предаване
обвиняемия на съд. На 27.12.2019 г. е внесен обвинителен акт в Софийски
окръжен съд срещу Б.Х. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246,
ал. 2, 3  и 4 от НПК задължителни реквизити.  Образувано е НОХД
№758/2019 г. по описа на съда. С присъда от 05.06.2020 г. съдът е признал Б.Х.
за виновен и му е наложил наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3
месеца. Към преписката е приложено копие от присъдата, въззивна жалба
от защитника на осъдения, решението на въззивната инстанция, която е
изменила присъдата, но е потвърдила ефективното наказание, и решението
на ВКС;

Пр. пр. № 1665/2020 г. по описа на ОП – София,  ДП № 5027/2020 г. по
описа на ОД на МВР - София, с наблюдаващ прокурор Диана Давидкова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство срещу П.Г. за престъпление по чл.304а, пр.3 вр.с чл.304, ал.1,
пр.3, вр.с чл.18, ал.1 от НК е постъпило в ОП на 03.09.2020 г. с мнение за
предаване обвиняемия на съд. На 01.10.2020 г. е внесен обвинителен акт в
Софийски окръжен съд срещу П.Г. В обвинителния акт са посочени
изброените в чл.246, ал.2, 3 и 4 от НПК задължителни реквизити.
Образувано е НОХД №383/2020 г. по описа на съда. С присъда от 23.03.2021 г.
съдът е признал П.Г.за виновен и му е наложил наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от 1 година, чието изтърпяване е отложено на основание
чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години и „Глоба“ в размер на 400 лева. Към
преписката е приложено копие от присъдата;

Пр.пр.№ 2557/2019 г. по описа на ОП- София,  ДП № 5013/2019 г. по
описа на РУП – Правец, с наблюдаващ прокурор Наталия Николова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, по дежурство/.
Досъдебното  производство е постъпило в ОП - София на 04.06.2020 г. с
мнение за предаване на Р.Й. на съд. На 21.07.2020 г. е внесен обвинителен акт
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в ОС – София по обвинението на Р.Й. за извършено престъпление по чл. 304а,
вр. чл. 304, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и по чл. 325, ал. 2, пр. 2, вр. чл. 325, ал.
1 от НК. В  обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и
ал.4 от НПК задължителни реквизити. Образувано е НОХД №277/2020 г. по
описа на ОС - София.

С присъда от 11.09.2020 г. подсъдимата Р.Й. е призната за виновна за
извършено престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и
по чл. 325, ал. 2, пр. 2, вр. чл. 325, ал. 1 от НК. Определено й е  наказание ЛОС
за срок 1 година и четири  месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от НК е
отложено изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години, считано
от влизане на присъдата в сила. Към преписката са приложени препис от
присъдата и мотивите към нея;

Пр.пр.№ 706/2019 г. по описа на ОП - София,  ДП № 19/2019 г. по описа
на ОД на МВР - София, с наблюдаващ прокурор Снежана Торбова. /Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното  производство е
постъпило в ОП - София на 04.11.2019 г. с мнение за предаване на Е.Д. на съд.
На 15.11.2019 г. е внесен обвинителен акт в ОС – София по обвинението на
Е.Д. за извършено престъпление по чл. 115 от НК. В  обвинителния акт са
посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни
реквизити. Образувано е НОХД №650/2019г. по описа на ОС - София.

С присъда от 11.12.2019 г. подсъдимият Е.Д. е признат за виновен и му е
наложено  наказание ЛОС за срок 10 години, което на основание чл. 57, т. 2,
б”а” ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим. Към
преписката са приложени препис от присъдата и мотивите към нея;

Пр.пр.№ 4001/10 г. по описа на ОП - София, ДП №502/10 г. по описа на
РУП - Своге, наблюдаващ прокурор – Мирослав Ангелов. Прилбожен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор. ДП е образувано за престъпление
по чл. 249, ал.1 от НК. Спирано е и възобновявано многократно. На 18.09.2020
г. ДП е постъпило в ОП-София с мнение за предаване обвиняемото лице на
съд. При предявяване на разследването служебният защитник е направил
възражение, че не са налице основания разследването да се води задочно. С
постановление от 23.09.2020 г. прокурорът отказал да уважи исканията на
защитника. На 02.10.2020 г. прокурор М.Ангелов е внесъл ДП в ОС-София с
обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него престъпление по чл.
249, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. В  обвинителния акт са посочени изброените
в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити. Към настоящия
момент делото не е приключило;
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Пр.пр.№ 4773/16 г. по описа на ОП- София, ДП №328/16 г. по описа на
РУ на МВР- Елин Пелин, наблюдаващ прокурор – Искра Билярска. Приложен
е протокоил за избор на наблюдаващ прокурор. ДП е водено за престъпление
по чл.  124,  ал.1,  пр.2,  вр.  чл.  129,  ал.2  вр.  ал.1  от НК.  Спирано е и
възобновявано многократно. На 15.03.2019 г. ДП е постъпило в ОП - София с
мнение за предаване на съд. При предявяване на разследването синът на
пострадалия направил искане за събиране на нови доказателства. С
постановление от 18.03.2019 г. прокурорът отказал да уважи неговите искания.
На 16.04.2019 г. в ОС-София е внесен обвинителен акт срещу едно лице за
извършено от него престъпление по чл. 124, ал.1, пр.2, вр. чл. 129, ал.2, вр.
ал.1 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. С
присъда по НОХД № 243/19 г. по описа на СОС подсъдимият бил признат за
виновен. Присъдата е обжалвана пред САС. Към настоящия момент делото не
е приключило;

Пр.пр.№ 4684/17 г. по описа на ОП - София, ДП № 425/17 г. по описа на
РУ на МВР- Ботевград, наблюдаващ прокурор – Станислава Полетинска.
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор.  ДП е водено за
престъпление по чл. 195, ал.1,т.3, вр. чл. 194, вр. ал.1 от НК. На 27.05.2019 г.
досъдебното производство е получено в ОП - София с мнение за предаване
обвиняемия на съд. На 12.06.2019 в ОС-София е внесен обвинителен акт
срещу едно лице за извършено от него престъпление по чл. 194, ал.1 и по чл.
249, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите по
чл. 246 от НПК. Между прокурора, обвиняемото лице и защитника е
сключено споразумение, което е одобрено от съда с протоколно определение
по НОХД № 388/19 г. по описа на СОС. Към делото е приложено копие от
съдебния акт;

Пр.пр.№ 2745/14 г. по описа на ОП - София, ДП № 63/14 г. по описа на
ОД на МВР - София, наблюдаващ прокурор – Таня Коцева.  Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор. ДП е водено за престъпление по
чл. 123, ал.1 от НК. Спирано е и възобновявано многократно. На 07.02.2019 г.
ДП е постъпило в ОП - София с мнение за предаване на съд. На 03.04.2019 г. в
ОС-София е внесен обвинителен акт срещу две лица за извършено от всяко от
тях престъпление по чл. 123, ал.1 от НК. Обвинителният акт съдържа
реквизитите по чл. 246 от НПК. С присъда по НОХД № 200/19 г. по описа на
СОС  подсъдимите били признати за виновни. Към делото е приложено копие
от присъдата;
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Пр.пр.№ 1426/20 г. по описа на ОП - София, ДП №24/20 г. по описа на
ОД на МВР - София, наблюдаващ прокурор – Христина Лулчева. Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор. ДП е водено за престъпление по
чл. 343, ал.4, вр. ал.3, б.“б“, вр. чл. 342, ал.1 от НК. На 22.07.2020 г. е получено
в ОП - София с мнение за предаване обвиняемия на съд. На 24.07.2020 г. в ОС-
София е внесен обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него
престъпление по чл. 343, ал.4, вр. ал.3, б.“б“, вр. чл. 342, ал.1 от НК.
Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. С присъда по
НОХД № 284/20 г. по описа на СОС  подсъдимия бил признат за виновен. Към
делото е приложено копие от присъдата;

Пр.пр.№ 1965/20 г. по описа на ОП - София, ДП №47/20 г. по описа на
ТО “МРР Югозападна“, ГД „МРР“, Агенция „Митници“,наблюдаващ
прокурор – Бисера Калпакчиева. Преиложен е протокол за избор на
наблюдаващ прокурор. ДП е водено за престъпление по чл. 242, ал.3 от НК. На
27.08.2020 г. е получено в ОП - София с мнение за предаване обвиняемия на
съд. С постановление от 28.08.2020 г. на прокурор Калпакчиева са предадени
за съхранение на Агенция „Митници“ веществените доказателства,
представляващи представителни проби от таблетки на медикамент и на
Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при
Министерството на икономиката за разпореждане друго количество от
медикамент. На 31.08.2020 г. ДП е внесено в ОС-София с обвинителен акт
срещу едно лице за извършено от него престъпление по чл. 242, ал.1, предл.1
от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. С
присъда по НОХД № 337/20 г. по описа на СОС  подсъдимия бил признат за
виновен. Към делото е приложено копие от присъдата;

Пр.пр.№ 1965/20 г. по описа на ОП- София, ДП № 61/17 г. по описа на
ОДМВР - София, наблюдаващ прокурор – Кремена Господинова. Приложен е
протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено
за престъпление по чл. 343, ал.1, б“в“, вр. чл.342, ал.1, пр.3-то от НК. На
15.11.2019 г. е получено в ОП - София с мнение за предаване обвиняемия на
съд. На 11.12.19 г. ДП е внесено в ОС-София с обвинителен акт срещу едно
лице за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.1, б“в“, вр. чл.342, ал.1,
пр.3 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246 от НПК. С
присъда по НОХД № 729/19 г. по описа на СОС  подсъдимият бил признат за
виновен. Към делото е приложено копие от присъдата;

Пр.пр.№ 2270/16 г. по описа на ОП - София, ДП № 36/16 г. по описа на
ОД на МВР- София, наблюдаващ прокурор – Йова Петрова. Приложен е
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протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП е водено
за престъпление по чл. 343, ал.1, б“в“, вр. чл.342, ал.1,пр.3-то от НК. На
28.05.2018 г. е получено в ОП - София с мнение за предаване обвиняемия на
съд. На 05.07.18 г. ДП е внесено в ОС-София с обвинителен акт срещу едно
лице за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.1, б“в“, вр. чл.342, ал.1,
пр.3 от НК. С протоколно определение от 03.10.18 г. съдът е прекратил
съдебното производство по НОХД № 408/18 г. по описа на СОС и върнал
делото на СОП за отстраняване на съществено нарушение на процесуалните
правила, допуснато на ДП. Според съдебния състав “не били положени
процесуални усилия от страна на наблюдаващия прокурор да събере
доказателства за наличието и на низходящи от втора степен на пострадалия
В.“, като „по този начин е препятствана възможността на тези лица да
упражнят правата си по чл. 75 от НПК“. Не са спазени указанията по
тълкуване и прилагането на закона, съдържащи се в ТР№1/2016 г. от
21.06.2018 г. на Общото събрание на трите колегии на ВКС. На 09.10.2018 г.
прокурор Петрова подала частен протест срещу постановеното определение. С
определение по ВНЧД №1463/18 г. по описа на САС, определението за
връщане на делото било потвърдено. С постановление от 13.11.2018 г. делото
е изпратено на разследващия орган за изпълнение указанията на съда.

На 09.01.2019 г. ДП е получено в СОП с мнение за предаване
обвиняемия на съд. На 10.01.2019 г. е внесено в ОС-София с обвинителен акт
срещу едно лице за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.1, б“в“, вр.
чл.342, ал.1, пр.3 от НК. Обвинителният акт съдържа реквизитите по чл. 246
от НПК. С присъда по НОХД№15/19 г. по описа на СОС  подсъдимият бил
признат за виновен. Към делото е приложено копие от присъдата;

Проверени още:
Пр. пр. № 2246/2020 г. по описа на ОП – София,  ДП № 5028/2020 г. по

описа на ОДМВР - София с наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова;
Пр.  пр.  № 2216/2019  г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 38/2018  г.  по

описа на РУ-МВР – Ихтиман с наблюдаващ прокурор Нина Панчева;
Пр.  пр.  №3480/2017  г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 44/2017  г.  по

описа на ОДМВР - София, с наблюдаващ прокурор Красимир
Дерменджийски;

Пр.  пр.  № 2408/2018  г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 66/2018  г.  по
описа на ОДМВР - София с наблюдаващ прокурор Ралица Данкова;

Пр. пр. № 844/2015 г. по описа на ОП – София,  ДП № 120/2018 г. по
описа на ОСлО при ОП - София с наблюдаващ прокурор Ралица Данкова.

Пр.  пр.  № 4592/2017  г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 67/2017  г.  по
описа на ОДМВР-София, с наблюдаващ прокурор Десислава Михайлова;



100

Пр.  пр.  № 2808/2017 г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 174/2017 г.  по
описа на РУ на МВР - Костинброд с наблюдаващ прокурор Диана Давидкова;

Пр.пр. № 1772/2018 г. по описа на ОП - София,  ДП № 181/2018 г. по
описа на РУП – Сливница с наблюдаващ прокурор Наталия Николова;

Пр.пр. № 1182/2018 г. по описа на ОП- София,  ДП № 37/2018 г. по
описа на ОСлО при ОП-София, с наблюдаващ прокурор Наталия Николова;

Пр.пр. № 4926/16 г. по описа на ОП - София, ДП № 105/2016 г. по описа
на ОСлО на СОП, наблюдаващ прокурор Йова Петрова;

Пр.пр. № 1120/18 г. по описа на ОП - София, ДП № 338 ЗМ-172/2018 г.
по описа на РУ на МВР - Самоков, наблюдаващ прокурор Мирослав Ангелов;

Пр.пр. № 3965/17 г. по описа на ОП- София, ДП № 103/2017 г. по описа
на ОСлО на СОП, наблюдаващ прокурор Мирослав Ангелов;

Пр.пр. № 1132/18 г. по описа на ОП - София, ДП № 21/2018 г. по описа
на ОД на МВР- Самоков, наблюдаващ прокурор Мирослав Ангелов;

Пр.пр. №2853/19 г. по описа на ОП - София, ДП № 141/2019 г. по описа
на РУ на МВР- Ботевград, наблюдаващ прокурор Бисера Калпакчиева;

Пр.пр. № 2853/19 г. по описа на ОП - София, ДП № 141/2019 г. по описа
на РУ на МВР- Ботевград, наблюдаващ прокурор Бисера Калпакчиева;

Пр.пр. № 235/18 г. по описа на ОП - София, ДП № 309/2017 г. по описа
на РУ на МВР- Сливница, наблюдаващ прокурор Бисера Калпакчиева;

Пр.пр. № 1391/20 г. по описа на ОП - София, ДП № 81/2020 г. по описа
на РУ на МВР - Своге, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева;

Пр.пр. № 2745/14 г. по описа на ОП - София, ДП № 63/2014 г. по описа
на ОД на МВР- София, наблюдаващ прокурор Таня Коцева;

Пр.пр. № 3532/18 г. по описа на ОП - София, ДП № 591/2018 г. по описа
на РУ на МВР - Самоков, наблюдаващ прокурор Станислава Полетинска;

Пр.пр.№ 2920/17г. по описа на ОП - София, ДП № 109/2017 г. по описа
на РУ на МВР - Костенец, наблюдаващ прокурор Искра Билярска;

Пр.пр. № 4114/17 г. по описа на ОП - София, ДП № ЗМ 406/2017 г. по
описа на РУ на МВР- Елин Пелин, наблюдаващ прокурор Искра Билярска.

Извършената проверка по делата, внесени в съда с обвинителен акт и
приключили с присъда установи, че наблюдаващите прокурори изготвят
актовете си в срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.

В обвинителните актове са посочени изброените в чл. 246, ал. 2, 3 и 4
от НПК задължителни реквизити.

Прокурорските дела са подредени хронологично, съдържат всички
съобщения и други документи, необходими на прокурора за участието му в
съдебно заседание по съответното дело. В тях са приложени постановления
за привличане на обвиняеми лица.
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 Приложени са копия от съдебните актове, с които приключват
делата.

Върнати от съда дела, внесени с обвинителен акт:
ОП-София през  2019 г. е била с 8 върнати дела от съда, което изразено

в процентно отношение от внесените в съда 44 броя обвинителни актове е
18.18 % от общият брой.

 ОП-София през  2020 г. е била с 4 върнати дела от съда, което
изразено в процентно отношение от внесените в съда 34 броя обвинителни
актове е 11.76% от общият брой.

Най-често основанията за връщане на делата в ОП-София и в
районните прокуратури в региона през 2019 г. и 2020 г. са :

- допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено
нарушение на процесуални правила в хода на разследването, довело до
ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или пострадалия,
респ.неговите наследници;

- неправилно определяне на кръга на пострадалите лица /в случаи през
2019 г./, което е довело до ограничаване на правата им, поради променената
съдебна практика с Тълкувателно решение №1/2016 г. от 21.06.2018 г. на
ОСНГТК на ВКС;

-  допуснати процесуални нарушения, довели до ограничаване правото
на защита на обвиняемия - напр. неучастие на защитник при наличие на
предпоставки за задължителна защита; извършване на процесуални
действия извън законоустановения или удължен по реда на чл.234 ал.3 от
НПК срок; непосочване на конкретните действия на обвиняемия, с което са
били нарушени правните норми, запълващи съдържанието на бланкетните
такива.

- пропуски от страна на прокурорите, изготвили съответния акт,
внесен в съда, които са били в голяма степен очевидни и са могли да бъдат
избегнати при прецизна работа на прокурора. В основната си част тези
пропуски се свеждат до липса на излагане в обстоятелствената част на
акта на факти, които обуславят  съставомерността на деянието или
участието на обвиняемия – елементите от фактическата страна на
обвинението; несъответствие между словесното и цифровото обвинение.

През 2020 г. е отчетено подобряване  качеството на работата на
прокурорите от Софийски съдебен район, в сравнение с предходния период с
6.42%./Отчетни доклади за дейността на ОП-София за 2019 г. и 2020г./

Проверени на случаен принцип дела, внесени в съда със
споразумение за решаване на делото в досъдебното производство /по чл.
381 от НПК/
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Пр.  пр.  № 2587/2016 г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 227/2018 г.  по
описа на РУ на МВР - Самоков, с наблюдаващ прокурор Станислава
Полетинска. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Досъдебното производство срещу Й.Т. за престъпление по чл.354а, ал.2, изр.1,
вр.с ал.1, изр.1, пр.4 от НК и престъпление по чл.354в, ал.1, пр.3 от НК е
постъпило в ОП на 23.01.2019 г. с мнение за предаване обвиняемия на съд. На
15.02.2019 г. е внесено споразумение в ОС-София за решаване на
наказателното производство  по реда на чл.381 от НПК, образувано е  НОХД
№97/19 г. по описа на ОС-София. На същата дата споразумението между
прокурора, обвиняемия и неговия защитник е одобрено от съда, като
обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели да му бъде
наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 г., чието изтърпяване
да бъде отложено на основание чл.66 от НК за срок от 5 години, както и
„Глоба“ в размер на 10 000 лева. Споразумението включва съгласие по
въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Към преписката е приложено
копие от акта на съда, одобрил споразумението;

Пр. пр. № 1295/2020 г. по описа на ОП – София,  ДП № 5009/2020 г. по
описа на РУ на МВР – Ихтиман, с наблюдаващ прокурор Наталия Николова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 19.10.2018 г. с мнение за предаване
обвиняемия на съд за извършено престъпление по чл.249, ал.1, вр.с чл.26, ал.1
от НК. На 23.10.2020 г. е сключено споразумение за решаване на
наказателното производство по НОХД №421/20 г. по описа на ОС-София  по
реда на чл.381 от НПК между прокурора, обвиняемия и неговия защитник, в
което обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели да му
бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 г., като на
основание чл.66 от НК изпълнението му е отложено за срок от 3 години.
Споразумението включва съгласие по въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5 от
НПК. Към преписката е приложено копие от акта на съда, одобрил
споразумението;

Пр.  пр.  № 1454/2018  г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 29/2018  г.  по
описа на ОД на МВР - София, с наблюдаващ прокурор Ивайло Медаров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 26.06.2019 г. с мнение за предаване
обвиняемия И.П. на съд за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1,
пр.4 от НК. На 14.08.2019 г. е сключено споразумение за решаване на
наказателното производство по НОХД №508/19 г. по описа на ОС-София  по
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реда на чл.381 от НПК между прокурора, обвиняемия и неговия защитник, в
което обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели да му
бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 г., като на
основание чл.66 от НК изпълнението му е отложено за срок от 5 години.
Споразумението включва съгласие по въпросите, изброени в чл. 381, ал. 5 от
НПК. Към преписката е приложено копие от акта на съда, одобрил
споразумението;

Пр.пр.№ 227/2019 г. по описа на ОП - София,  ДП № 5001/2019г. по
описа на РУП – Своге, с наблюдаващ прокурор Таня Коцева / Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в ОП-София на 21.10.2019 г. с мнение за предаване обвиняемия
Ц.С. на съд за извършено престъпление по чл. 244, ал.1 от НК. Приложено е
постановление за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219, ал.1
от НПК, удостоверено с подпис на прокурора. На 08.11.2019 г. е внесено
предложение за споразумение до ОС-София. На 08.11.2019 г. е одобрено
споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №
665/2019 г. по описа на ОС - София между  обвиняемия, защитника и
прокурор Таня Коцева, в което обвиняемият Ц.С. се е признал за виновен за
извършено престъпление по чл. 244, ал.1, пр. 1, вр.  чл. 55, ал. 1, т. 1  от НК и
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” за срок от
1 г. и 6 месеца, което на основание чл. 66 от НК да бъде отложено за срок от 3
години. Към преписката е приложено споразумението и копие от акта на
съда, одобрил споразумението;

Пр.пр.№ 3331/2018 г. по описа на ОП - София,  ДП № 13/2018г. по описа
на ОД на МВР - София, с наблюдаващ прокурор Ралица Данкова. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в ОП-София на 12.06.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия
Д.Д. на съд за извършено престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК. На 03.07.2020
г. е внесено предложение за сключване на споразумение до ОС-София. На
09.07.2020 г. по НОХД № 254/2020 г. по описа на ОС - София е одобрено
споразумението  между  обвиняемия, защитника и прокурор Ралица Данкова, в
което обвиняемият Д.Д. се е признал за виновен за извършено престъпление
по чл. 354а, ал.1, изр. 1, пр. 5, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и  чл.
55, ал. 1, т. 2, б „б”  от НК и страните са се споразумели да му бъде наложено
наказание  „Пробация” за срок от шест месеца. Към преписката е приложено
споразумението и  копие от акта на съда, одобрил споразумението;
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Пр.пр.№ 2075/2018 г. по описа на ОП - София,  ДП № 155/2018 г. по
описа на РУП - Пирдоп, с наблюдаващ прокурор Красимир Дерменджийски.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП-София на 29.10.2019 г. с мнение за предаване
обвиняемия И.Щ. на съд за извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 1,
пр. 4 от НК. На 07.11.2019 г. внесено предложение за сключване на
споразумение до ОС-София. На 07.11.2019 г. по НОХД № 654/2019 г. по описа
на ОС - София е одобрено споразумение между обвиняемия, защитника и
прокурор Красимир Дерменджийски, в което обвиняемият И.Щ. се е признал
за виновен за извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 1, пр. 4 от НК и
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание  „ЛОС” за срок от
девет месеца, което на основание чл. 57, ал.1, т. 2, б.”б” от ЗИНЗС да изтърпи
при първоначален „Строг” режим , както и „Глоба” в размер на 2500 лв. Към
преписката е приложено споразумението и копие от акта на съда, одобрил
споразумението;

Пр.пр.№1100/20 г. по описа на ОП-София, ДП № ЗМ-5009/20 г. по описа
на РУ на МВР - Правец, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева. Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. ДП е водено за престъпление по
чл. 249, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. След приключването му, материалите по
ДП са получени в ОП - София на 17.11.2020 г. Между наблюдаващия
прокурор, обвиняемия и неговия защитник е сключено споразумение, по
силата на което обвиняемият се признал за виновен в извършване на
престъплението по чл. 249, ал.1  от НК и се е съгласил да му бъде наложено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година, което да изтърпи при
условията по чл.66, ал.1 от НК. Съдържанието на споразумението е
съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. На 09.12.2020 г. ДП е внесено за
разглеждане в ОС - София. В съдебно заседание на 09.12.2020 г. по НОХД №
487/20 г. по описа на СОС споразумението е одобрено;

 Пр.пр.№ 3207/19 г. по описа на ОП-София, ДП № 5027/19 г. по описа на
РУ на МВР-Сливница, наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова. Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор. ДП е за престъпление по чл. 249,
ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. След приключването му, материалите по ДП са
изпратени в ОП - София и получени на 16.11.2020 г. Между наблюдаващия
прокурор, обвиняемите и техния защитник били сключени отделни
споразумения, по силата на които обвиняемите се признали за виновни в
извършване на престъплението по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26, ал.1  от НК и са се
съгласили на всеки от тях да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“
за срок от 1 година, чието изпълнение да бъде отложено при условията на чл.
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66, ал.1 от НК за срок от 3 години. Съдържанието на споразумението е
съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. Има споразумение по отношение на
веществените доказателства. На 15.12.2020 г. ДП е внесено за разглеждане в
ОС - София. В съдебно заседание на 16.12.2020 г. по НОХД № 504/20 г.  и по
НОХД № 503/20 г. - двете по описа на СОС, споразуменията са одобрени;

Пр.пр.№ 1288/20 г. по описа на ОП-София, ДП № 26/20 г. по описа на
АМ ГДМРР-ТО МРР ЮГОЗАПАДНА, наблюдаващ прокурор Снежана
Торбова. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. ДП е за
престъпление по чл.242, ал.1, б. „д“, вр. чл.18, ал.1 от НК. След
приключването му, на 01.06.2020 г. е получено в ОП-София. Между
наблюдаващия прокурор, обвиняемия и неговия защитник е сключено
споразумение, по силата на които обвиняемият се е признал за виновен в
извършване на престъплението по чл. 242, ал.1, б.“д“, вр. чл. 18, ал.1  от НК и
се съгласил да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер
на 2 години и 6 месеца, чието изпълнение да бъде отложено на основание чл.
66,  ал.1  от НК за срок от 5  години. Съдържанието на споразумението е
съобразено с чл.381, ал.5 от НПК. Има споразумение по веществените
доказателства. На 03.06.2020 г. ДП е внесено за разглеждане в ОС- София. В
съдебното заседание на 03.06.2020 г. по НОХД №199/20 г. по описа на СОС
споразумението е одобрено;

Пр.пр. № 2934/19 г. по описа на ОП-София, ДП № 138/19 г. по описа на
РУ на МВР - Етрополе, наблюдаващ прокурор Мирослав Ангелов. Има
приложен протокол от разпределението на принципа на случайния подбор. ДП
е водено за престъпление по чл.354а, ал.1  и по чл.354в, ал.1 от НК. След
приключването му делото е изпратено в ОП - София и получено на 12.10.2020
г. Между наблюдаващия прокурор, обвиняемия и неговия защитник било
сключено споразумение, по силата на което обвиняемият се признал за
виновен в извършване на престъплението по чл. 354а, ал.1  и по чл. 354в, ал.1
от НК и се съгласил да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за
срок от 1 година, което да изтърпи при условията по чл. 66, ал.1 от НК.
Съдържанието на споразумението е съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК. На
11.11.2020  г.  ДП е внесено за разглеждане в ОС -  София.  В съдебното
заседание на 26.11.2020 г. по НОХД № 462/20 г. по описа на СОС
споразумението е одобрено.

Проверени още:
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Пр.  пр.  № 2435/2019 г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 114/2019 г.  по
описа на РУ на МВР - Етрополе с наблюдаващ прокурор Станислава
Полетинска;

Пр.  пр.  № 1310/2020  г.  по описа на ОП –  София,   ДП № 27/2020  г.  по
описа на Агенция „Митници“ с наблюдаващ прокурор Наталия Николова;

Пр.пр. № 1197/20 г. по описа на ОП- София, ДП № 70/20 г. по описа на
РУ на МВР - Своге с наблюдаващ прокурор Мирослав Ангелов;

Пр.пр. № 1901/19 г. по описа на ОП - София, ДП № 283/18 г. по описа на
РУ на МВР - Своге с наблюдаващ прокурор Христина Лулчева;

Пр.пр. № 1426/18 г. по описа на ОП - София, ДП №121/18 г. по описа на
РУ на МВР - Елин Пелин, наблюдаващ прокурор Христина Лулчева;

Пр.пр.  № 1477/2020  г.  по описа на ОП -  София,   ДП № 29/2020г.  по
описа на ТО-МРР Югозападна –Агенция”Митници” с наблюдаващ прокурор
Таня Коцева;

Пр.пр. № 453/2020 г. по описа на ОП - София,  ДП № 20/2020 г. по описа
на РПУ-Етрополе с наблюдаващ прокурор Йова Петрова.

Пр.пр. № 456/2019 г. по описа на ОП - София,  ДП № 49/2019 г. по описа
на РПУ - Сливница с наблюдаващ прокурор Йова Петрова;

Пр.пр. № 181/2020 г. по описа на ОП - София,  ДП № 5/2020 г. по описа
на ТО-МРР” Югозападна –Агенция”Митници”, с наблюдаващ прокурор Искра
Билярска;

Пр.пр. № 316/2019 г. по описа на ОП - София,  ДП № 9/2019 г. по описа
на ОД на МВР - София с наблюдаващ прокурор Кремена Господинова;

Пр.пр.  № 1147/2018  г.  по описа на ОП -  София,   ДП № 65/2018  г.  по
описа на РУП-Пирдоп с наблюдаващ прокурор Кремена Господинова;

Пр.пр. № 14/20 г. по описа на ОП - София, ДП № 24/20 г. по описа на РУ
на МВР- Етрополе с наблюдаващ прокурор Златка Клюнкова;

Пр.пр. № 685/19 г. по описа на ОП - София, ДП № 19/19 г. по описа на
ГПУ - Калотина с наблюдаващ прокурор Снежана Торбова.

Проверката установи, че в случаите на сключване на споразумение в
досъдебното производство /чл.381 от НПК/, неговото съдържание е
съобразено с чл. 381, ал.5 от НПК и в  наблюдателните преписки винаги се
прилага копие от акта на съда, одобрил споразумението,.

През 2019 г. и 2020 г. няма внесени в съда предложения по реда на
чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание при условията на чл. 78а от
НК.
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УЧАСТИЕ на прокурорите в съдебни заседания по наказателни
дела.

През 2019 г. прокурорите от ОП - София са участвали в общо 728
заседания по наказателни дела, от които 481 – първоинстанционни и 240 – по
въззивни дела. Имат 125 участия в съдебни заседания по МНО, от които 57
пред първоинстанционен съд и 3 пред въззивен съд, както и в други ВНЧД - 65
броя.

През 2020 г. прокурорите от ОП - София са участвали в общо 651
заседания по наказателни дела, от които 403 – първоинстанционни и 248 – по
въззивни дела. Имат 103 участия в съдебни заседания по МНО, от които 39
пред първоинстанционен съд и 6 пред въззивен съд, както и в други ВНЧД - 58
броя.

Организация по изпълнение на наказанията.
Със заповед № 1008/10.09.2018 г. за отговорници  по надзора  за

изпълнение на наказанията са определени следните прокурори:

1. Десислава Михайлова - 100 % натовареност,
2. Снежана Торбова -   100 % натовареност и
3. Златка Клюнкова - 100 % натовареност.

Със заповед № 23/10.01.2020 г. за отговорници  по надзора  за
изпълнение на наказанията са определени същите прокурори и същия процент
на натовареност.

През 2019 г.  са приведени в изпълнение 39 присъди; неприведени
присъди в срок – няма; отлагания на изпълнението на наказанието – също
няма.

През 2020 г. приведените в изпълнение присъди са 44; неприведени
присъди в срок – няма; отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи въз основа
на материалите по присъдните преписки и на водената в ОП - София Книга
за изпълнение на влезлите в сила присъди.

На случаен принцип бяха проверени следните присъдни преписки:

Присъдна преписка № П-36/2019 г. с наблюдаващ прокурор Златка
Клюнкова
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На 04.09.2019 г. от ОС - София е изпратен на ОП - София препис от
Определение за споразумение по НОХД №545/2019 г. по описа на ОС - София,
влязло в сила на 04.09.2019 г.

На 05.09.2019 г. от ОП - София е изпратен до Началник на Сектор
Арести на Областна служба „ИН”  – София  препис от Определение по НОХД
№545/2019 г. по описа на ОС – София, влязло в сила на 04.09.2019 г., с което
Б.Б., роден в Р.Турция, турски гражданин, е осъден на наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 6  години при първоначален „Строг” режим на основание
чл. 57, ал. 1, т. 2, б”а” от ЗИНЗС. Приложени са препис от определение за
одобряване на споразумение и справка за съдимост.

На 24.09.2019 г. в ОП - София е получено писмо от Министерството на
правосъдието ГД”ИН” - Областна служба „Изпълнение на наказанията” -
София , с което уведомяват, че Б.Б. е приведен в затвора – гр. София на
14.09.2019 г.

С писмо до ОП-София от Затвора – София са уведомили, че е получен и
приведен в изпълнение Протокол от 04.09.2019 г. на ОС-София, НО, 3 състав,
по НОХД №545/2019 г. на ОС-София за престъпление по чл. 242 от НК. На
основание чл. 59, ал.1 от НК се зачита предварителното задържане, считано
от 14.09.2019 г. и предварителният арест от 24.12.2018 г. до 14.09.2019 г.

С писмо от 26.09.2019 г. на ОП - София до ОС-София прокурор Зл.
Клюнкова е уведомила, че наказанието по споразумение с Определение по
НОХД №545/2019 г. на ОС-София, влязло в сила на 14.09.2019 г., с което Б.Б.
от Р.Турция, турски гражданин е осъден на наказание „Лишаване от свобода”
за срок от 6 година при първоначален „Строг” режим е приведено в
изпълнение, като е прието за начало на наказанието 14.09.2019 г. и е зачетено
предварителното задържане от 24.12.2018 г. до 14.09.2019 г.

Проверени още:
Присъдна преписка № П-36/2020г. с наблюдаващ прокурор

Д.Михайлова за влязла в сила присъда по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б ”б”, пр . 1,
вр. ал. 1, б”б”, пр. 2 и б”в”, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, с която И.А. е
осъден на 4 години и 6 месеца „Лишаване от право да управлява  МПС”.

Проверката установи, че материалите относно изпълнението на
наказанията се подреждат хронологично в отделни присъдни преписки.

Писмата до съответните служби за привеждане в изпълнение на
наказанията  се изпращат в срока на чл. 416, ал. 6 от НПК.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията са напълно идентични с материалите по
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присъдните преписки. Проверката на книгата се извършва ежемесечно от
прокурор по този надзор.

4. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.
Гражданските дела с участие на прокурор през 2019 г.  са общо 51 броя.

Разпределението по прокурори е както следва:
- Диана Давидкова - 5 бр.,
- Виолета Марчева - 5 бр.,
- Красимир Дерменджийски - 1 бр.,
- Кремена Господинова - 15 бр.,
- Таня Коцева - 24 бр.,
- Златка Клюнкова - 1 бр.

Предявените граждански искове от прокурор са 4 броя; обжалваните
съдебни решения от прокурор – 3 броя.

Гражданските дела с участие на прокурор през 2020 г. са общо 42 броя,
разпределени по прокурори, както следва:

- Диана Давидкова - 1 бр.,
- Снежана Торбова - 1 бр.,
- Красимир Дерменджийски - 12 бр.,
- Радка Цекова - 11 бр.,
- Таня Коцева - 17 бр.

Предявените граждански искове от прокурор са 10 броя:
-Красимир Дерменджийски - 3 бр.,
- Радка Цекова - 1 бр.,
- Таня Коцева - 6 бр.

Обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.

През 2019 г. гражданско-съдебният надзор в Софийска окръжна
прокуратура е осъществяван от трима прокурори, определени със заповеди на
Окръжния прокурор на СОП със 100% натовареност - Кремена Господинова,
Таня Коцева и Виолета Марчева.

През 2020 г. гражданско-съдебният надзор в Софийска окръжна
прокуратура е осъществяван от двама прокурори, определени със заповеди на
Окръжния прокурор на СОП със 100% натовареност - Кремена Господинова и
Таня Коцева.

5. АДМИНИСТРАТИВНО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.
Административните дела с участие на прокурор през 2019 г. са общо 745

броя, като разпределението по прокурори е както следва:
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- Диана Давидкова - 2 бр.,
- Искра Билярска - 113 бр.,
- Йова Петрова - 178 бр.,
- Мирослав Ангелов - 146 бр.,
- Ралица Данкова - 174 бр. ,
- Христина Лулчева - 132 бр.
От тях:
- участия по закон са общо 269 броя,
- участията по преценка на прокурора - 8 броя.

Административните дела с участие на прокурор през 2020 г. са общо 579
броя, разпределени по прокурори както следва:

- Искра Билярска - 70 бр.,
- Йова Петрова - 144 бр.,
- Мирослав Ангелов - 127 бр.,
- Ралица Данкова - 112 бр.,
- Христина Лулчева - 126 бр.
От тях:
- участия по закон са общо 170 броя,
- участия по преценка на прокурора -3 броя.

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

2019 г.
1. Получените и образувани преписки са 146 бр.
От тях :
- образувани по инициатива на прокурора са 136 бр;
- образувани по искане на граждани и организации – 10 бр.
2. Решените преписки са 114 бр., подадените протести – 94 бр., от които
Уважените са 75 бр., неуважените – 5 бр. и висящите – 14 бр.
3.Останалите нерешени преписки в края на периода са 32 бр.

2020
1.Получените и образувани преписки са общо 94 броя.
От тях :
- образувани по инициатива на прокурора са 41 броя;
- образувани по искане на граждани и организации - 53 броя.
2.Решените преписки са общо 94 броя, подадените протести  - 36 броя,
от които 33 броя са уважени, 2 броя са неуважени и 1 е висящ.
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3. Останали нерешени преписки в края на периода - няма.

Прокурорите, определени да участват в  Група „Надзор за законност и
административно-съдебен надзор” през 2019 г. и 2020 г. са със 100%
натовареност в групата - Мирослав Ангелов , Йова Петрова, Искра Билярска, Ралица
Данкова, Христина Лулчева.

Всички прокурори, работещи по надзора са участвали на общо
основание в разпределението на всички видове прокурорски преписки.

По време на  проверката беше извършена и контролна проверка по
препоръките, дадени в Акт за резултатите от комплексната плановата
проверка в Окръжна прокуратура – София,  извършена по Заповед ПП-01-
81/08.10.2015 г. на главния инспектор на ИВСС.

По препоръка №1 - книгите, регистрите и дневниците на хартиен
носител да бъдат приведени в съответствие с изискванията с Правилника за
администрацията на прокуратурата на Р.България, административният
ръководител и окръжен прокурор Н.Николова е издала заповед
№1494/30.12.2015 г., в която  е разпоредила книгите, регистрите и
дневниците на хартиен носител, водени в СОП и ОСлО при СОП да се
приведат в съответствие с изискванията на чл.68, ал.5 от Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България в срок до
13.01.2016 г., съответно от завеждащия служба „Регистратура и
деловодство” – А.Ч. за СОП и от Завеждащия служба „Регистратура и
деловодство” – Р.Ф. за ОСлО към СОП. За всяка календарна година
посочените книги да се приключват в съответствие с чл.68, ал.5 от
Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България,
съответно от завеждащия служба „Регистратура и деловодство” при СОП
и ОСлО при СОП, за изпълнението на което до 05-ти януари всяка година да
се докладва на съдебния администратор на СОП, който от своя страна да
докладва на административния ръководител на СОП. В срок до 01.04.2016 г.
всички преписки да се подредят в хронологичен ред от завеждащия служба
„Архив” при СОП – П.П. Контролът по изпълнението е възложен на съдебния
администратор на СОП.

По препоръка №2 - 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
ОИМ и по препоръка №3 - относно спазване на разпоредбата на чл. 245, ал.1
от НПК за спрените наказателни производства, административният
ръководител и окръжен прокурор Н.Николова е издала заповед
№1493/30.12.2015 г., в която  е разпоредила прокурорите от СОП стриктно
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да изпълняват заповед №420/27.05.2014 г. и заповед №1092/25.11.2014 г., в
които е посочено всички прокурори в СОП периодично да извършват проверки
на наблюдаваните от тях спрени досъдебни производства, с оглед преценка
налице ли са предпоставки за възобновяването им. Да се извършват
периодични проверки /поне два пъти годишно/ на давностните срокове по
спрените производства и съответно да се прецени необходимостта от
решаване на делото. Разпоредено е също прокурорите, наблюдаващи спрени
досъдебни производства срещу известен извършител, в срок до 15.12.2014 г.
да преценят наличие на предпоставки за възобновяване на делата.

При постановен отказ да се образува досъдебно производство изрично
да се сочи възможността за обжалване пред САП, както и  да се спазват
сроковете по чл.202, ал.2 НПК. Посочено е копие от заповедта да се връчи
срещу подпис на всички прокурори.

По препоръка №4 - относно осъществяване на постоянен контрол от
административният ръководител върху работата на прокурорите, с цел
недопускане неоправдано продължаване на наказателното производство и
нарушаването на изискването за разумен срок по чл. 6, ал.1 от ЕКЗПЧОС и и
по препоръка № 5 - произнасянията по чл. 234 от НПК да се предхождат от
по-задълбочен анализ и оценка на основателността на искането за
удължаване на срока  за разследване на ДП, като същото бъде уважавано
само при наличие на предпоставките, предвидени в чл. 234, ал.3 от НПК,
административният ръководител и окръжен прокурор Н.Николова е издала
заповед №15/06.01.2016 г., в която е разпоредила с цел недопускане
неоправдано продължаване на наказателните производства и нарушаване на
изискването на разумен срок по чл.6 ал.1 от ЕКЗПЧОС, прокурорите от СОП
и 9-те РП към СОП да следят за срочното разследване и съответно
решаване на досъдебните производства. По дела, които не са с правна и
фактическа сложност, да се организира разследване в рамките на
законоустановения 2-месечен срок. Въвежда се периодично докладване на
всяко едно дело, наблюдавано от прокурор при СОП, чието разследване е
продължило повече от една година и шест месеца, пред административния
ръководител на СОП, на всяко шестмесечие, по предварителен график,
изготвен и представен от прокурор Кремена Господинова от СОП.

При проверката се установи, че административният ръководител
на ОП -  София е взел мерки и е изпълнил препоръките на ИВСС за
подобряване на организацията на административната дейност и
прокурорската работа. Относително редки са случаите на забавено
произнасяне на прокурори по възобновяването на спрени наказателни
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производства на основание чл. 244, ал.1, т. 3 от НПК, в едногодишния срок
от спирането при условията на чл. 244, ал. 8 от НПК.

Въз основа на извършената от ИВСС проверка в ОП – София се
налагат следните

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ:

1. Административният ръководител, окръжен прокурор на ОП-София е
създал добра организация на административната дейност в ОП – София, като е
издал необходимите заповеди. Спазва се строго принципът на случайния
подбор при разпределението на преписките и делата, в съответствие със
Закона за съдебната власт и заповедите на главния прокурор. Данните в
Унифицираната информационна система на ПРБ се въвеждат регулярно,
деловодните книги се водят добре.

2. По всички наблюдателни преписки е приложен протокол от
случайното разпределение.

3.  Възложените предварителни проверки се извършват в указаните от
прокурорите срокове за тяхното провеждане. След приключване на
проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в кратки срокове, с
мотивирани постановления.

4. Постановленията за отказ от образуване на ДП са подробни и
мотивирани.

5. В ОП - София прокурорите постановяват преписи от постановленията
на прокуратурата да бъдат изпращани на жалбоподателите при
постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство и на
страните при постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното
производство. В постановленията се изписва както органът, пред който могат
да бъдат обжалвани, така и срокът за обжалването им.

6. Всички спрени дела срещу неизвестен извършител се изпращат на
органите на МВР за продължаване на издирването, съгласно разпоредбата на
чл.245, ал.1 от НПК.

В постановленията за спиране на наказателното производство срещу НИ
е посочено разследващите да продължат действията по издирването на
извършителя, като периодично ОП-София да бъде уведомявана за резултатите
от проведените издирвателни мероприятия. При липсата на уведомление,
наблюдаващят прокурор незабавно изисква от органите по разследването да
предостави съответната справка. По преписките и делата е приложена
кореспонденцията между ОП-София и органите по разследването, като
периодично е докладвано за извършените ОИМ.
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В наблюдателните преписки по проверените спрени наказателни
производства е приложено копие от разписка за получаване на
постановлението за спиране на наказателното  производство от пострадалото
лице.

Административният ръководител на ОП-София е създал добра
организация относно спазването на разпоредбата на чл. 245 от НПК, като е
издал съответни заповеди във връзка с действията по спрените наказателни
производства.

От проверката на спрените наказателни производства на основание чл.
244, ал. 1, т. 3 от НПК  е видно, че е бил необходим е бил по-засилен контрол
за проследяване възобновяването на този вид спрени наказателни
производства.

7. В постановленията за прекратяване на наказателното производство
наблюдаващият прокурор винаги се произнася по отношение на веществените
доказателства.

8. В наблюдателните преписки се съдържат копия от постановленията за
привличане на обвиняем. Приложени са и протоколи за извършени доклади по
чл.203 и чл. 226 от НПК.

9. При проверката на делата, приключили със споразумение се установи,
че споразумението включва съгласие по въпросите, изрично изброени в чл.
381, ал. 5 от НПК.

10. Добра практика в ОП - София е, че към наблюдателните преписки е
приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението, от присъдата и
мотивите към нея.

11. В обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал.2, 3 и 4 от
НПК задължителни реквизити, вкл. датата и мястото на съставяне на
обвинителния акт; поставен е подпис на прокурора, изготвил акта.

12. Всички актове на прокурорите от ОП - София са добре мотивирани.
13. Проверката на избраните на случаен принцип преписки и досъдебни

производства, наблюдавани от ОП-София установи, че прокурорите в
преобладаващите случаи се произнасят в законните срокове по чл. 242, ал.4 от
НПК, като не допускат забавяния и нарушаване на сроковете, както по
отношение на решаването на преписките, така и по отношение на
разследването на досъдебните производства и действията на прокурора след
приключването им.

Независимо от тази констатация, от ОП-София е предоставена справка
за забавени произнасяния в срока по чл. 242, ал.4 от НПК през 2019 г. по
следните преписки и досъдебни производства:

- Пр.пр. №379/2018 г., ДП №39/2018 г. по описа на РУ-МВР Ел. Пелин,
набл. прокурор Б. Калпакчиева – 25 дни;



115

-  Пр.пр. №381/2018 г., ДП №40/2018 г. по описа на РУ-МВР Ел. Пелин,
набл. прокурор Б. Калпакчиева – 55 дни;

-   Пр.пр.  №1566/2018  г.,  ДП №171/2018   г.  по описа на РУ-МВР
Костинброд, набл. прокурор Б. Калпакчиева – 11 дни;

-  Пр.пр. №1591/2018 г., ДП №32/2018 г. по описа на ОДМВР София,
набл. прокурор Т.Коцева – 22 дни;

-  Пр.пр.  №1694/2017 г.,  ДП №44/2017 г.  по описа на ОСлО-СОП,  набл.
прокурор Б. Калпакчиева – 112 дни;

-  Пр.пр №2745/2014 г., ДП №63/2014 г. по описа на ОДМВР София,
набл. прокурор Т.Коцева – 25 дни.

-  Пр.пр. №4382/2017 г., ДП №60/2017 г. ОДМВР София, набл. прокурор
Б. Калпакчиева – 34 дни.

Посочената причина от страна на ОП-София за забавата в
произнасянията през 2019 г., някои от които със сериозна продължителност, е
ползван отпуск от страна на наблюдаващите прокурори.

Положителна тенденция е, че през 2020 г. няма прознасяне на
наблюдаващи прокурори извън срока по чл. чл. 242, ал.4 от НПК и предвид
това, препоръка в този смисъл няма да бъде давана.

14. Проверката на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в
сила присъди  установи, че влезлите в сила присъди и получени преписи от
тях в ОП-София се описват редовно в дневника. След получаване на
информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, служителят в ОП -
София описва присъдата и я изпраща за изпълнение в предвидения в чл. 416,
ал.6 от НПК срок.

15. Предаването на веществените доказателства в ОП-София се
извършва с приемо-предавателен протокол, в който те подробно са описани,
както и номерът на ДП, прокурорската преписка, името на обвиняемия, на
приемащия и предаващия ВД служител, съдържат се и графи за подпис.
Периодично се прави ревизия на веществените доказателства, които подлежат
на унищожаване и същите се унищожават. Протоколите за отваряне и
унищожаване на ВД се съдържат в отделна папка, в която са обособени части
за 2019 г. и 2020 г.
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ЧАСТ ВТОРА
ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -

СОФИЯ

І. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖНИЯ СЛЕДСТВЕН
ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ

НА ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

1. ЩАТНА И АДМИНИСТРАТИВНА осигуреност, приложение
на случайния принцип, информационни технологии.

Справката обхваща периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
1.1 Утвърденият щат за магистрати на Окръжния следствен отдел при

Софийска окръжна прокуратура е 15 щ.бр., от които 1 щ.бр. за Завеждащ
Окръжен следствен отдел и 14 щ.бр. за следователи,  но реално са заети 13
щ.бр. за следователи, поради командироване на следовател Петя Велева -
Матова в НСлС на основание Заповед №РД -07-115, на главния прокурор от
01.02.2018 г. и следовател Ани Стоилова на основание Заповед РД -07-1487, на
главния прокурор от 19.11.2018 г.

В продължителен болничен поради временна неработоспособност от
11.06.2019 г. до края на годината е бил следовател Иван Кирчев.

Реално работилите следователи  в ОСлО при ОП – София през  2019 г. са
12.

1.2.Незаети щатни бройки
Няма незаети щатни бройки през 2019 г. за следователи.
1.3.Брой и длъжности на съдебните служители
През 2019 г. в ОСлО при ОП - София са работили 13 съдебни служители.
От тях:
- един съдебен служител на длъжност „Завеждащ служба „Регистратура

и деловодство“ по щата на ОСлО при ОП-София;
- шест съдебни служители на длъжност  „съдебен деловодител“ по щата

на ОСлО при ОП – София;
- четирима съдебни служители на длъжност – „шофьор призовкари“ по

щата на ОП – София, с работно място ОСлО при ОП – София;
- един съдебен служител на длъжност „призовкар“ по щата на ОП –

София, с работно място ОСлО при ОП – София;
- един съдебен служител на длъжност „чистач“ по щата на ОП – София,

с работно място ОСлО при ОП – София;
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2020 г.
Справката обхваща периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

1.1. През 2020 г. със Заповед № РД-07-416/29.05.2020 г. на главния
прокурор на Република България е била командирована следовател Петя
Велева - Матова в НСлС - 05.02.2018 г. и продължено командироване на друго
основание, считано от 01.06.2020 г. до 01.06.2021 г.

 Със Заповед № РД -  07-  414/29.05.2020  г.  на главния прокурор на
Република България, е прекратено командироването  на Ана Стоилова
/следовател в ОСлО при СОП/  в НСлС,  във връзка с влязло в сила решение на
Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 28 от 18.09.2020 г., с което на
основание чл.193, ал.3 от ЗСВ, следователят е повишен в длъжност
„следовател в НСлС“, считано от 01.06.2020 г.

 С Протокол № 25 т.10 от 01.07.2020 г. на Прокурорската колегия на
ВСС е била освободена, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2
от ЗСВ, Мария Павликянова от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен
следствен отдел в Окръжна прокуратура - София, считано от 08.07.2020 г.

В продължителен отпуск поради временна неработоспособност е бил
Завеждащият ОСлО при ОП-София – г-н Евгений Гюров, считано от
24.04.2020 г. до 07.12.2020 г., като на 13.12.2020 г. е настъпила неговата смърт.

Организационното и административното ръководство на ОСлО в ОП
София се е осъществявало от следовател Евгений Гюров. Поради
продължителен отпуск по болест, със Заповеди на окръжният прокурор  -
Н.Николова са били определяни да го заместват различни следователи в
периодите на отпуска по болест. След смъртта му на 13.12.2020 г. за
изпълняващ функциите на Завеждащ Окръжния следствен отдел в ОП-София
са били определени последователно следовател Стефка Станева и следовател
Даниела Николова. От 01.02.2021 г. ръководител на ОСлО в ОП-София  е
следовател Даниела Николова.

Реално работилите следователи  в ОСлО при ОП – София през  2020 г.
са11.

1.2.Незаети щатни бройки:
В ОСлО при ОП-София е имало две незаети щатни бройки за

следовател, считано от 29.05.2020 г. и 01.07.2020 г. за 2020 г. и една щатна
бройка за Завеждащ ОСлО при ОП – София, считано от 13.12.2020 г.

1.3.Брой и длъжности на съдебните служители
През 2020 г. в ОСлО при ОП - София са работили 12 съдебни служители

– с един по-малко поради това, че 1 шофьор - призовкар e бил съкратен през
месец февруари 2020 г. поради трансформиране на щатната бройка.
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Въведени са информационни и деловодни програми УИС – 3, ЕИССП,
ЦИССС.

Случайното разпределение на преписките и досъдебните производства в
Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура София се прави, съгласно
Правилата за приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на Република
България, утвърдени със Заповед №РД-02-41/14.10.2015 г. и изменени и допълнени със
Заповед №РД-02-6/06.04.2016 г. на главния прокурор на Р.България за
утвърдените Правила за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ, както и
предвид указаното с писмо изх.№ 8427/2013–ГП/18.12.2015 г. на Заместник на
Главния прокурор при ВКП на основание чл.140 ЗСВ.

Случайният принцип на разпределяне на досъдебните производства се
прилага, като същите се разпределят чрез модула за случайно разпределение
на УИС, като за 2019 г.  и 2020 г. няма специализация според вид разследвани
дела.

Принципът на случайния подбор не се прилага за досъдебни
производства, по които се налага извършването на незабавни действия /по
дежурство/. Същите се разпределят на дежурния следовател с мотивирана
резолюция па завеждащия ОСлО-ОП-София или на заместващия го.

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура София е издадена Заповед
№13/06.01.2016 г. от  окръжния прокурор Н.Николова, с която се определят начина на
разпределение на преписките и досъдебните производства на следователите, както  и
съдебните служители, които да осъществяват случайното разпределение на
преписките и досъдебните производства.

Със друга Заповед  №207/29.02.2016 г. зам.окръжният прокурор Ивайло Медаров
е отменил  Заповед №13/06.01.2016 г., с която са определени групите преписки и
досъдебни производства и процента натовареност на следователите от
ОСлО при СОП и съответните райони на Отдела като, считано от
01.03.2016 г. и с оглед закриване на посочените райони, обслужвани от
следователи с изнесени работни места, е определил следните групи преписки
и досъдебни производства и е разпределил следователите от ОСлО на СОП и
процента на натовареност на всеки един в съответната група, както следва:
:

1-ва Група „Досъдебни производства” – обща група
1

№
 по ред

Следовател Процент
на натовареност
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1 Евгений Гюров 80%

2 Васил Василев 100%

3 Даниела 100%

4 Ана Стоилова  100%

5 Цветелина 100%

6 Стефка Станева 100%

7 Росица 100%

8 Емилия Тошева 100%

9 Петя Велева-  100 %

1 Красимира 100%

1 Иван Кирчев 100%

1 Ангел 100%

1
3

Димитър
Аврамов

100%

1 Мария 100%

1 Василка 100%

2-ра Група „Следствени поръчки

№
по ред

Следовател Процен
т     на

1 Евгений Гюров  50%

2 Васил Василев 100 %

3 Даниела Николова 100 %

4 Ана Стоилова 100%

5 Цветелина Димитрова 100%

6 Стефка Станева 100 %

7 Росица Бърдарова 100 %

3 Емилия Тошева 100 %

9 Петя Велева-Матова 100 %
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10 Красимира Колева 100%

11 Иван Кирчев 100%

12 Ангел Карамишев 100%

13 Димитър Аврамов 100%

14 Мария Павликянова 100%

15 Василка Василева-Зекова 100%

Определени са съдебните служители в ОСлО на СОП - И.Д. и С.П. да
работят с програмата за случайно разпределение на делата и преписките
УИС 2.

Със Заповед №828/15.07.2020 г. административният ръководител на ОП-София
Н.Николова е изменила предходната заповед с оглед настъпили кадрови промени в
състава на следователите в Окръжен следствен отдел при Окръжна
прокуратура София и на основание чл.140, ал.1, т.1 от ЗСВ е разпоредила да
бъдат определени  групите досъдебни производства и следствени поръчки и
процента натовареност на следователите от ОСлО при СОП, както следва:

1-ва Група „Досъдебни производства”
1

№
по ред

Следовател Процен
т     на

1 Евгений Гюров 80%

2 Васил Василев 100%

3 Даниела Николова 100%

4 Цветелина Димитрова 100%

5 Стефка Станева 100%

6 Росица Бърдарова 100%

7 Емилия Тошева 100%

8 Петя Велева-Матова  100 %

9 Красимира Колева 100%

10 Иван Кирчев 100%
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11 Ангел Карамишев 100%

12 Димитър Аврамов 100%

13 Василка Василева-
Зекова

100%

2-ра Група „Следствени поръчки“

№
по ред

Следовател Процент
на натовареност

1 Евгений Гюров   50%

2 Васил Василев 100 %

3 Даниела Николова 100 %

4 Цветелина Димитрова 100%

5 Стефка Станева 100 %

6 Росица Бърдарова 100 %

7 Емилия Тошева 100 %

8 Петя Велева-Матова 100 %

9 Красимира Колева 100%

10 Иван Кирчев 100%

11 Ангел Карамишев 100%

12 Димитър Аврамов 100%

13 Василка Василева-
Зекова

100%

Петя Велева-Матова, която от 2018 г. на основание Заповед №РД -07-
115, на Главния прокурор от 01.02.2018 г е командирована в НСлС, не би
следвало да бъде в групите за разпределение на делата или следва  да й бъде
определен процент на натовареност 0%, а при настъпилата промяна -
заповедта да бъде изменена.
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С друга Заповед №829/15.07.2020 г. е възложено на Евгений Гюров –
Завеждащ Окръжен следствен отдел при СОП да определя групата, в която
да се разпределят преписките и досъдебните производства, подлежащи на
случайно разпределение в Окръжния следствен отдел на СОП, съгласно
цитираните по-горе Правила /съответните групи са били определени с
изрична заповед № 828/15.07.2020 г./.

При негово отсъствие, посочените по-горе правомощия е разпоредено
да бъдат осъществявани от следовател, изпълняващ функциите на
Завеждащ ОСлО при СОП. Тази заповед не е изменяна след определянето на
настоящия завеждащ отдел Даниела Николова.

При предстоящо отсъствие на следовател за не по-малко от 15
поредни работни   дни,    същият   се   изключва   от разпределението за 4
работни дни преди началната дата на отсъствието. Изключването се
извършва с мотивирана резолюция на Завеждащия Отдела или заместващия
го.

При предстоящо отсъствие на следовател за период от 6 до 15
работни дни, същият се изключва от разпределението за срок от 2 работни
дни преди началната дата на отсъствието, като изключването се извършва
с мотивирана резолюция на Завеждащия Отдела или неговия заместник.

При предстоящо освобождаване от длъжност на основание чл. 165, ал.
1, т. 1 и т. 2 ЗСВ, съответният следовател се изключва от разпределението
на преписки и дела за срок от 30 дни преди датата на съответното събитие.

В останалите случаи на чл. 165, ал. 1, т. 3 - т. 9 ЗСВ, както и при
преместване или продължително командироване, съответният следовател
се изключва от разпределението на преписки и дела незабавно след влизането
в сила на съответното решение или получаването на заповедта за
командироване.

Следователите, отсъстващи поради отпуск, командировка, болничен
отпуск или временна нетрудоспособност, се изключват от разпределението
на преписките и делата за срока на отсъствието им.

Административният ръководител на СОП или неговият заместник
може да изключи със заповед /след мотивирано становище от Завеждащия
Отдела или неговия заместник/ конкретен следовател от разпределението на
новообразувани преписки и досъдебни производства за определен срок поради
голяма натовареност. Този срок не може да надвишава 20 работни дни, като
заповедта за изключване се оповестява на всички прокурори в СОП и на
всички следователи от ОСлО при СОП от системния администратор Е.Л. /в
нейно отсъствие – от системния администратор Ц.Ц./, както и от
Завеждащия служба „Регистратура и деловодство” в ОСлО при СОП.
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Водени книги в ОСлО в ОП – София:
В Окръжен следствен отдел в ОП – София се водят следните регистри:
 - Описна книга на досъдебни производства;
 -  Регистър изходяща кореспонденция;
 -  Регистър входяща кореспонденция;
 -  Азбучник обвиняеми лица;
 -  Азбучник пострадали лица;
 - Разносни тетрадки  - тетрадка завеждащ ОСлО и тетрадки по

следователи ;
- Дневник за регистриране на присъди, постановления за привличане и

споразумения по досъдебни производства  изпращани в прокуратурите;
- Регистъри за завеждане и извеждане на молби и удостоверения на

граждани за работа и носене на оръжие;
- Регистри входящ / изходящ Комисия за професионална етика;
- Регистър за веществени доказателства;
- Регистър за МПС;
- Книга регистър „НБД“ – Население;
- Книга регистър „Агенция по вписванията“;
 - Книга за извършване на всекидневен инструктаж на шофьорите на

МПС;
  - Книга за проверка за алкохол на шофьорите на МПС.

2. РАЗСЛЕДВАНИ досъдебни производства.
През 2019 г. общо 396 броя са разследваните досъдебни производства

/средна натовареност на следовател - 33/ при 12 броя реално работили
следователи. От тях:

- образувани ДП през периода – 199 броя;
- образувани през предходни периоди  – 177 броя;
- възобновени през периода – 13 броя;
- срещу ИИ – 68 броя;
- срещу НИ – 328 броя;
- дела в двумесечния срок – 4 броя;
- дела в срок, продължен от административния ръководител на

наблюдаващия прокурор – 392 броя;
- дела извън срок – 2 броя;
- брой привлечени лица – 60 бр.;
 - доклади по реда на чл. 226 от НПК – 64.;
 - с МНО „Задържане под стража” – 1бр.
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Средната натовареност на следствения отдел по статистическата
отчетност по Указанията на главния прокурор за 2019 г. е 1.28 бр. точки на
следовател на действително отработените дни и 3.14 бр. точки на ден на
следовател. /от таблицата 14-1 с приложенията към Доклада
Прокуратурата на Р.България за 2019 г./

През 2019 г. Окръжният следствен отдел при ОП – София е с над
средната натовареност, според средната натовареност на следователите в
окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. При средна
натовареност за ОСлО и НСлС - 1.28, ОСлО в ОП-София има натовареност –
1.83, което се явява на 6-то място от всички ОСлО към ОП в страната /Според
Приложение за натовареност по следствени отдели от приложенията към
Доклада от 2019 г. на ПРБ/,

Според таблица №14 – 2 - приложение №14-2з, към раздел II към
Доклада на ПРБ за 2019 г., средната натовареност на следователите в ОСлО за
2019 г. е 41.3, а на следовател в ОСло в ОП-София е 38, като се явява 24-то
място сред следователите в страната.

През 2020 г. общо 455 броя са разследваните досъдебни производства
/средна натовареност на следовател-41.36/ при 11 броя реално работили
следователи. От тях:

- образувани през периода – 207 броя;
- образувани през предходни периоди  – 227 броя;
- възобновени през периода – 13 броя;
- срещу ИИ – 46 броя;
- срещу НИ – 409 броя;
- дела в двумесечния срок – 6 броя;
-дела в срок, продължен от административния ръководител на

наблюдаващия прокурор – 449 броя;
- дела извън срок – няма;
 - брой привлечени лица – 66 бр.;
- доклади по реда на чл. 226 от НПК –51.;
- с МНО „Задържане под стража” – 6 лица.

Средната натовареност на следствения отдел по статистическата
отчетност по указания на Главния прокурор за 2020 г. е 1.14 бр. точки на
следовател на действително отработените дни и 2.82 бр. точки на ден на
следовател. /от таблицата с приложенията на Доклада на Прокуратурата
на Р.България за 2020 г./

През 2020 г. Окръжният следствен отдел при ОП – София е с  над
средната дневна натовареност, според средната натовареност на следователите
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в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. При средна дневна
натовареност за ОСлО и НСлС - 1.14 бр, ОСлО в ОП-София има натовареност
– 2.1./Според Приложение за натовареност по следствени отдели от
приложенията към Доклада от 2020 г. на ПРБ/.   При  2.82 бр.  точки на ден
натовареност на следователите в окръжните следствени отдели в окръжните
прокуратури, в ОП –София натовареността е 5.19 точки.

Според таблица №14 – 2 - приложение №14-2з, към раздел II на Доклада
на ПРБ, средната натовареност на следователите в ОСлО за 2020 г. е 44.7, а на
следовател в ОСлО в ОП-София е 50.4,  като се явява 12-то място сред
следователите в страната.

3. ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства.
Общият брой на приключените през 2019 г. ДП е 169. От тях:
- в двумесечен срок – 4 броя;
- в продължен срок – 165 броя;
- извън срок – няма.
Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК  са

12 броя, като указанията на прокуратурата са изпълнени в срок.
Приключени с мнение за съд са 50 броя ДП, приключени с мнение за

прекратяване – 74 броя, приключени с мнение за спиране – 34 броя, изпратени
по компетентност – 8 бр., за присъединяване – 3 броя.

От приключените ДП новообразувани през 2019 г. са 21 броя, 148 броя
са образувани през минали периоди, а 6 броя ДП са били възобновени.

Приключени дела на специален надзор и на специален отчет (по стария
ред) – 1 бр. Приключени дела с голям обществен интерес – няма.

През 2020 г. общо са приключени 186 броя досъдебни производства, от
които:

- в двумесечен срок – 6 броя;
- в продължен срок – 180 броя;
- извън срок – няма.
Шест досъдебни производства са  върнати от прокуратурата на

основание чл. 242, ал.2 от НПК, като указанията са били изпълнени в срок по 5
от тях е едно ДП е било приключено извън срока. Приключени през 2020 г. с
мнение за съд са 50 броя ДП, приключени с мнение за прекратяване – 94 броя,
приключени с мнение за спиране – 31 броя, изпратени по компетентност – 9
броя и с мнение за присъединяване – 2 броя.

От приключените ДП новообразувани през 2020 г. са 24 броя, 162 броя
са образувани през минали периоди, а 12 броя ДП са били възобновени.
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Приключени дела на специален надзор и на специален отчет (по стария
ред) – няма. Приключени с голям обществен интерес – също няма.

4. ОСТАНАЛИ неприключени досъдебни производства.
В края на 2019 г. общият брой на неприключените ДП е 227, от тях:
-  според датата на образуване -  107  бр.  новообразувани,  107  бр.  –

образувани в предходен период; 13 бр. – възобновени;
- според извършителя - 37 бр. срещу ИИ и 190 - срещу НИ;
- според срока:
 11 броя в двумесечен срок ;
 216 броя – в срок, продължен от прокуратурата ;
 извън срок – 2 броя;
- с взета МНО „Задържане под стража”  - 1 лице;
- на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) – 3 броя;
- с голям обществен интерес – няма;
- срещу непълнолетни лица – 2 броя.

В края на 2020 г. общият брой на неприключените ДП е 269, от тях:
- според датата на образуване - 117 броя новообразувани; 151 броя -

образувани в предходен период; 1 бр. – възобновени;
- според извършителя - 45 бр. срещу ИИ и 124 бр. срещу НИ;
- според срока:
 - 18 броя в двумесечен срок;
- 251 броя в срок, продължен от прокуратурата;
- извън срок – 5 броя, а именно:
-  ДП № 143/2020 г. – следовател Димитрова – срокът е удължен с два

месеца до 07.09.2020 г., след което няма получени срокове; /постановление за
удължаване на срока има от 04.02.2021 г./

- ДП № 109/2019 г. – следовател Василев  - срокът е до 22.09.2020 г. ,
след което няма постановления за удължаване на срока;

- ДП № 147/2019 г. – следовател Василев  - срокът е до 27.09.2020 г.,
след което няма постановления за удължаване на срока;

- ДП № 149/2019 г. – следовател Василев  - срокът е до 02.10.2020 г. ,
следващият срок е от 02.02.2021 г.;

- ДП № 149/2020 г. – следовател Василев  - в срок  до 19.10.2020 г., след
което няма постановления за удължаване на срока.

- с взета МНО „Задържане под стража” – шест лица ;
- на специален надзор и на специален отчет (по стария ред) – 4 броя.
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 - с голям обществен интерес – 1 брой. /ДП № 112/20 г. по описа на
ОСлО при СОП/;

- срещу непълнолетни лица –  2 бр.

Проверени на случаен принцип досъдебни производства, намиращи
се за разследване при следователите

в ОСлО в ОП – София:

Досъдебно производство № 196/2020 г. по описа на ОСлО при СО
пр.пр.№ 3233/2020 г. по описа на СОП, , водещ разследването - следовател
Даниела Николова. Наказателното производство е образувано с
постановление на СОП от 25.11.2020 г. за това, че на 02.01.2019 г. са
използвани данни от платежен инструмент – банкова карта № 4*****8,
издадена от „Банка ДСК“ с титуляр Ж.М. от гр.Варна без съгласието на
последната, като деянието не съставлява по-тежко престъпление –
престъпление по чл.249 ал.1 от НК.

През периода месец ноември 2018 г. – месец февруари 2019 г., при
условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 НК в
гр.Етрополе, обл.София, са били извършени финансови операции /парични
преводи/, посредством които е прикриван произхода на парични средства,
придобити чрез престъпления по чл.249 ал.1 от НК – престъпление по чл.253
ал.1 пр.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

С постановление от 26.11.2020г. на Окръжен прокурор на СОП въз
основа на мотивирано предложение от наблюдаващия прокурор на основание
чл.194, ал.1, т.4 от НПК е възложено разследването да се извърши от
следовател при ОСлО при СОП, като делото е разпределено на 02.12.2020 г. на
следовател Даниела Николова.

В хода на разследване са извършени следните процесуално-следствени
действия:

Проведени са разпити на свидетелите Е.Н., Н.Н., А.П., В.Н., М.Н.
Разпитани са като свидетели  и А.С. и С.А.

По делегация от следовател при ОСлО при ОП – Варна е проведен
разпит в качеството на свидетел на Ж.М. По делегация е възложено на
следовател при ОСлО при ОП – Враца провеждането на разпит в качеството на
свидетел на Р.Р., към момента се чака изпълнение. По делегация е възложено
на следовател при ОСлО при ОП – Плевен провеждането на разпит в
качеството на свидетел на З.К., към момента се чака изпълнение. По делегация
е възложено на следовател при ОСлО при ОП – Разград провеждането на
разпит в качеството на свидетел на Р.Г., към момента се чака изпълнение.
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Възложени са ОИМ на РУ – Етрополе за установяване на лицето Т.Т.,
постъпили са резултати от изпълнението.

Възложени са на основание чл.218 от НПК ОИМ на ГД „БОП“ сектор
„Киберпрестъпност“, като има постъпили резултати от изпълнението.

Изискани са били справки от Окръжен съд – Добрич и от ОСлО при ОП
– Добрич, относно веществени доказателства.

От „Еконт Експрес“ ЕООД и от „Изипей“ АС са изискани и изпратени
съставените разписки за получени парични преводи от лицето П.Д..

 От „Мейл.БГ“ ЕАД и от „Нетинфо“ ЕАД е изискана информация
относно установяването на ползвателите на електронни пощенски кутии. От
„Виваком – БТК ЕАД“ е изискана информация относно ползвани мобилни
телефонни номера. От „ЦКБ“ АД е изискана и  предоставена цялата налична
информация за извършени плащания по Виртуален 3D ПОС Терминал с №
7……41, регистриран на фирма „Изипей“ АД в „ЦКБ“АД, който обслужва
директни плащания с банкови карти.

Въз основа на получената информация, след извършен анализ, са
изпратени писма на основание чл.159 от НПК до пет банкови институции –
„Уникредит Булбанк“ АД, „ОББ“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „Инвестбанк“ АД и
„Евробанк“ АД относно извършени плащания по Виртуален 3 D ПОС
Терминал с № 7……41, регистриран на фирма „Изипей“ АД в „ЦКБ“АД,
който обслужва директни плащания с банкови карти с издател съответната
банка. Постъпили са отговори от банковите институции, съдържащи
информация относно имената на картодържателите, предстоят техните
разпити.

От „Изипей“ АД са изискани и е получена справка за открита
микросметка в системата за онлайн разплащания Ерау за лицето Т.Т.

По досъдебното производство, според водещия разследването, предстои
извършването на следните действия: разпити на свидетели, приобщаване на
писмени доказателства, изискване на справки, доклад на наблюдаващия
прокурор по реда на чл.203 от НПК.

По досъдебното производство няма привлечено лице в качеството на
обвиняем и няма взети мерки за процесуална принуда.

Срокът на разследване е бил удължен с Постановление на СОП от
20.01.2021 г. с два месеца, считано от 25.01.2021 г. /направено предложение на
18.01.2021 г./, както и с Постановление на СОП от 18.03.2021 г. с два месеца,
считано от 25.03.2021 г. /направено предложение на 15.03.2021г./

Срокът на разследване по досъдебното производство изтича на
25.05.2021 г., като на 13.05.2021 г. е направено предложение за неговото
удължаване.
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ДП №197/2019 г.по описа на ОСлО при ОП – София, пр.пр.
№1736/2019 г. по описа на РП-Ботевград, водещ разследването -
следовател Емилия Тошева.

Досъдебното производство е образувано на основание чл.212, ал.2,
чл.199 и чл.194, ал.1, т.2 от НПК, за това, че на неустановени дати в периода
от м.октомври до м.декември на 2019 г. в с.Врачеш, ул. Цар Иван Шишман
№14, в условията на продължавано престъпление - с четири деяния, е
извършил блудствени действия по  отношение на лицето - Б.Г., ненавършило
14 годишна възраст - престъпление по чл.149, ал.2, т.1  пр.1 и 2 , вр.ал.1,
вр.чл.26, ал.1 от НК.

 Досъдебното производство е започнало с разпит пред съдия на
пострадалата Б.Г., медицинско освидетелстване на лицето с писмено съгласие
на родител. По досъдебното производство е разпитан свидетеля Г.К. в
присъствието на ИДПС. Разпитани са братя на Б.Г./К.К./ и брата на Г.К./
М.М./. Разпитана и Е.К., майка на пострадалата.

Назначени са комплексни психиатрични и психологични експертизи на
Б.Г. и Г.К., които са изготвени и предоставени по досъдебното производство.

Досъдебното производство е било изпратено на основание чл.203 от
НПК за запознаване със събрания доказателствен материал по производството
и писмени указания по разследването.

 След доклада до наблюдаващия прокурор са дадени допълнителни
указания, които са изпълнени.  Подробно е разпитан св. Г.М., св.И.Х..
Назначени са ОИМ на РУ-Ботевград за установяване адреса на лелята,
отглеждала Б. и брат й, при заминаването на родителите им на работа в
Германия. Разпитан е св.К.М. - бащата на Г.

Повторно са разпитани някои от свидетелите. Изискани са сведения от
“Социално подпомагане“ - гр.Ботевград, получен е отговор от тях, приложен
по ДП. Назначена е допълнителна съдебно-медицинска експертиза на Б.Г.,
която е изготвена и предоставена по досъдебното производство.

Срокът за разследване на основание чл.234, ал.3 от НПК е удължаван
четири пъти с по два месеца, като първият  срок е удължен от наблюдаващия
прокурор, а последващите - от районния прокурор, считано от 23.02.20 г. до
23.04.20 г., от 23.06.2020 г. до 23.08.2020 г., до 23.10.20 г. Последният
разрешен срок за разследване е  от 23.04.21 г.   и изтича на 23.06.21г.

 ДП, на основание чл.226 от НПК, е изпратено на наблюдаващия
прокурор, който се е  произнесъл  с постановление, че са извършени всички
възможни и необходими действия в хода на разследването и същото следва да
бъде приключено.

Предстои да се изготви мнение по чл.235 от НПК, с което ДП, да бъде
приключено.
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Досъдебно производство № 90/20 г. по опис на  ОСлО  при ОП –
София, пр.пр. № 484/20 г. по опис на РП-Ботевград, водещ разследването -
следовател Василка Василева. Досъдебното  производство  е образувано по
реда на  чл.212, ал.2  от  НПК на 18.04.2020 г. от разследващ полицай  при РУ-
Ботевград  и се води за това, че на  18.04.20 г. в с.Литаково, общ. Ботевград,
ул. „Любен Каравелов №.. при управление на МПС са били нарушени
правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е била причинена
средна телесна повреда на лицето В.В. - престъпление по чл.343, ал.1, б. „Б“,
вр.чл.342, ал.1 от НК

Първоначално производството е водено под № 135/20 г. по опис на РУ-
Ботевград, като са извършени  следните процесуално – следствени действия –
огледи на местопроизшествие,  освидетелстване на  живо лице, разпити на
свидетели. След отправено мотивирано предложение от наблюдаващия
прокурор до ОП – София, на основание чл. 194, ал.1, т.2 от НПК,  с
постановление от 05.05.20 г. на Н. Панчева  –  зам. окръжен прокурор на ОП –
София, производството е възложено за разследване на следовател. С протокол
за избор на следовател от 11.05.20 г. е разпределено за разследване на
следовател В.Василева и е било заведено под № 90/20 г. по описа на ОСлО при
ОП-София.

  Извършени действия по разследването - в качеството на свидетели са
разпитани В.В., З.Н. /запознати  с правата на пострадал по чл.75 от НПК/,
разпитани са 42 свидетели, съставени са  протоколи за доброволно предаване,
като са били приобщени документи, изготвени  са постановления за взимане
на образци за сравнително изследване - сравнителен материал от устна кухина.
Назначени са различни експертизи -  техническа на представения от „НС 112“
оптичен диск, ДНК експертиза, две съдебно-медицински експертизи на
телесни увреждания, комплексна съдебно - медицинска и автотехническа
експертиза, изискани  изискани са документи и справки от болнични
заведения, възложениса ОИМ на РУ - Ботевград.

Предложенията за удължаване  срока за разследване са от 05.06.20 г.;
21.07.20 г.; 06.10.20 г.; 10.12.20 г.; 09.02.21г.; 08.04.21 г. Постановленията за
удължаване срока за разследване от РП - Ботевград са от 08.06.20 г; 23.07.20
г.; 09.10.20 г.; 15.12.20 г.; 12.02.21 г.; 14.04.21 г. Разследването е в срок, като
срокът за разследване е удължен до 18.06.21 г. Предстои доклад до РП -
Ботевград .

ДП № 152/2020 г. по описа на ОСлО при ОП-София,
пр.пр.№3789/2019 г. по описа на СОП, водещ разследването - следовател
Васил Василев.
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Досъдебното производство е образувано при условията на чл.212, ал.2 от
НПК на 22.12.2019 г., като първоначално е водено като ДП №560/2019 г. по
описа на РУ-Самоков и наблюдаващ прокурор е била Кремена Господинова.

С постановление на административния ръководител на СОП от
28.08.2020 г. досъдебното производство е възложено на Окръжен следствен
отдел при СОП, където е постъпило на 01.09.2020 г., наблюдаващ прокурор е
Таня Коцева.

По разследването са били разпитани общо 19 свидетели, била е
назначена и изготвена съдебно-медицинска експертиза, също така са били
изискани и получени документи и справки от различни институции.

Във връзка с дадените указания в постановление от 27.08.2020 г. на
наблюдаващия прокурор, са били разпитани допълнително двама свидетели,
изискани са и са получени справки от НИМХ-БАН и мобилните оператори в
страната.

На база получените справки е изискана и получена допълнителна
информация от ИЯИЯЕ-БАН, като е направено предложение за изготвяне на
искане по реда на чл.159а от НПК и след като искането е внесено в Софийски
окръжен съд, са издадени разпореждания за предоставяне на исканата
информация, които са изпратени на мобилните оператори и са получени
отговори от тях.

По досъдебното производство на 16.10.2020 год. е назначена и изготвена
техническа експертиза на представените електронни носители/ 3 броя
дискове/. Срокът за разследване по досъдебното производство е бил
удължаван след направено предложение от 20.10.2020 год. с постановление от
26.10.2020 год., постъпило в ОСлО-СОП на 29.10.2020 год. С постановление
от 11.12.2020 год., постъпило в ОСлО-СОП на 16.12.2020 год., без да бъде
правено искане за удължаване на срок от водещия разследването, тъй като
материалите са били изпратени на основание чл.196 от НПК на наблюдаващия
прокурор и са се намирали при него. След предложение за искане от
17.02.2021 год. и постановление от 23.02.2021 год., постъпило в ОСлО-СОП на
25.02.2021 год., както и след изготвено искане от 09.04.2021 год. и
постановление от 14.04.2021 год., постъпило в ОСлО-СОП на 19.04.2021
год.срокът е удължен.

По делото предстои доклад на основание чл.226 от НПК с оглед
приключване на разследването.

ДП №165/2020 г. на ОСлО при ОП-София пр.пр. № 389/2020 г. на
РП-Ел.Пелин,СлО, пр.пр.2990/2020 г. по описа на ОП-София, водещ
разследването - следовател Иван Кирчев. Наказателното производство е
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образувано на 04.05.2020 г. за извършено престъпление по чл. 343, ал.1 б."б"
пр.2 вр.чл.342, ал.1 от НК

 Делото е възложено на ОСлО  на 13.10.2020 г. на основание чл.194, ал.1,
т.4 НПК. Извършените действия по разследването до момента са: разпити на 8
свидетели, като са били призовани 11 лица; назначена е и изготвена
допълнителна авто-техническа експертиза,   назначена и изготвена е СМЕ за
едно лице, изискана е била и получена справка от КАТ за водачи, за
нарушения и наказания за 5 лица, изискана е и получена справка за
собственост на МПС, изпратена е била молба за връщане ВД по
компетентност,  възложено е връщане на МПС.

Извършен е бил доклад по телефона до наблюдаващия прокурор.
Получени са писмени материали, свидетелство за  съдимост за едно лице,
назначена е комплексна съдебно-психологична и психиатрична експертиза на
едно лице.

  Приети са с протокол за доброволно предаване ВД.   Изискана е
справка от АПИ, справка за родствена връзка между две лица, справка по
образец за нарушител-водач на МПС, както  и справка от Община Елин Пелин.

Назначена е фоноскопска експертиза, призован за оглед е бил св.П.Д. и е
изискано от същия съгласие да бъде освидетелстван. Поради извършен отказ е
изготвено и изпратено предложение за съгласие от съда, който се е произнесъл
с определение. Извършен е оглед и е освидетелстван П.Д. със заснемане и
изготвяне на протокол.

 Изготвено е напомнително писмо за предаване на заключението по
назначена експертиза.

Срокът за разследване е удължен до 05.07.2021 г.

ДП№ 189/2020 г. по описа на ОСлО-СОП, пр.пр.№ 3390/2020 г. по
опис на СОП, водещ разследването - следовател Росица Бърдарова.
Досъдебното производство е образувано на 26.10.2020 г. при условията на
чл.212,  ал.2  от НПК за това,  че на 26.10.2020  г.  в землището на община
Ботевград, област Софийска, на Главен път I-1, в района на км 191+800м при
управление на МПС са нарушени правилата за движение по пътищата и по
непредпазливост е причинена средна телесна повреда на лицето В.М. от
с.Врачеш, обл.Софийска – престъпление по чл.343 ал.1 б.“б“ вр. с чл.342 ал.1
пр.3 от НК. Пострадалият В.И. е бил настанен за лечение в УМБАЛСМ
„Пирогов“. Образувано е досъдебно производство №355/2020 г. по опис на
РУ-МВР-Ботевград. На 09.11.2020 г.  е получено съобщение, че В.И. е починал
в здравното заведение. С постановление от 11.11.2020 г. на наблюдаващия
прокурор при РП-Ботевград, материалите от разследването са изпратени в
СОП по компетентност, с оглед данни за престъпление по чл.343, ал.1, б.“в“,
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вр. с чл.342, ал.1 от НК и с постановление от 17.11.2020 г. разследването е
възложено в ОСлО-СОП.

С Постановление на Окръжния прокурор на СОП, на основание чл.194,
ал.1, т.4 от НПК разследването е възложено на следовател, и с протокол от
25.11.2020 г. е било разпределено на следовател Р.Бърдарова. По ДП е била
изискана справка от ДНС 112, от АПИ-относно наличие на камери за
видеонаблюдение в района, изискани са препис-извлечение от акт за смърт и
удостоверение за наследници. От УМБАЛСМ „Пирогов“ е изискана цялата
налична медицинска документация относно престоя и лечението на лицата
В.И. и М.П. По ДП е назначена и изготвена техническа експертиза на
представения от ДНС 112 оптичен носител. На основание чл.218 от НПК е
възложено установяването на свидетели. Изискани са веществените
доказателства, на които е назначена и изготвена ДНК експертиза. По ДП е
назначена комплексна съдебно-психологична и психиатрична експертиза на
двама непълнолетни свидетели. Проведени са разпити на седем свидетели.
Извършен е оглед на ВД. Назначена и изготвена е ДНК експертиза. Иззет е
биологичен материал от две лица и е назначена и изготвена биологична
експертиза. След получено разрешение е изискана справка от мобилен
оператор по реда на чл.159а от НПК. ДП е докладвано по реда на чл.203, ал.4
от НПК на 15.04.2021 г.

По ДП са изготвени искания по чл.234, ал.4, вр. с ал.3 от НПК съответно
на 12.02.2021 г. и на 14.04.2021 г., като сроковете за разследване са
продължени съответно с постановление на наблюдаващия прокурор от
11.12.2020 г. и с постановления на административния ръководител на ОП-
София от 19.02.2021 г. и от 21.04.2021 г. Към момента срокът за разследване е
продължен до 26.06.2021 г.

ДП № 187/2020 г. по описа на ОСлО при СОП, пр.пр. № 3482/2020 г.
по описа на СОП, водещ разследването - следовател Красимира Колева.
Разследването по досъдебното производство е започнало на 23.11.2020 г. по
реда на чл. 212, ал.2 от НПК за това, че на 23.11.2020  год., около 20.50  часа
във Филиал на спешна медицинска помощ, находящ се в гр.Своге,
обл.Софийска, ул.“Староселска“ № 4,  е причинена смъртта на Л.М., поради
незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно
регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност -
престъпление по чл. 123, ал.1 НК. Образувано е с първото действие по
разследването – оглед на труп, извършен на 23.11.2020 г.

За периода 02.12.2020 г. – 25.02.2021 г. са разпитани седем лица, в
качеството на свидетели. Назначени и изготвени са съдебно-медицинска
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експертиза на труп и  съдебно-химическа експертиза. Назначена е, но не е
изготвена видеотехническа експертиза.

Изискани и приложени са докладни записки, дневник за получени
сигнали, сведения, отговор от ЕТ „ИПСМП д-р Б.Е.“, медицински център
„Лора“, медико – дентален център „Олимп“, запис от тел“112“, справка от РП -
Своге, копия на медицински документи и др., имащи отношение към
разследването.

Изготвени са предложения за удължаване срока на разследване: на
15.01.2021 г. - предложение за удължаване срока на разследване и на
22.01.2021 г. - постановление за удължаване срока на разследване от
наблюдаващия прокурор. На 14.01.2021 г. досъдебното производство е било
изпратено за запознаване и даване на указания до наблюдаващия прокурор,
който с постановление от 25.01.2021 г. е върнал делото с писмени указания.

 На 12.03.2021 г. е изготвено предложение за удължаване срока за
разследване, а на 25.03.2021 г. - постановление за удължаване срока на
разследване от административния ръководител на СОП.

На 10.05.2021 г.  до СОП е изпратено поредно предложение за
удължаване на срока по делото.

ДП №  69/2020 г. по описа на ОСлО при СОП, пр.пр. № 930/2020 г. по
описа на СОП, водещ разследването - следовател Цветелина Димитрова.
Досъдебното производство е образувано за това, че на 05.03.2020 г., около
08.30 часа, в района на км. 144.335 на ПП -6, в лентата за движение в посока
гр.Бургас, в землището на Елин Пелин са нарушени правилата за движение по
пътищата и по непредпазливост е причинена средна телесна повреда на Т.Б.,
от с.Столник, общ.Елин Пелин - престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б“, пр.2, вр.
чл. 342, ал.1, пр.3 от НПК.

Досъдебното производство първоначално е водено като полицейско
производство под № 72/2020 г. по описа на РУ-МВР-Елин Пелин. В хода на
разследване е извършен оглед на местопроизшествие, разпит на 1 свидетел,
назначена е съдебно-медицинска експертиза на труп на 29.03.2020 г.  и
съдебно-автотехническа и съдебно-оценителна експертиза, която не е
оповестена на вещото лице / том 1/.

 С постановление на РП-Елин Пелин от 24.03.2020 г. досъдебното
производство е изпратено по компетентност на СОП, предвид последвалата
смърт на пострадалия, обуславяща квалификация на деянието по чл. 343, ал.1,
б.“в“, вр. чл. 342, ал.1, т.3 от НК.

С постановление на Окръжния прокурор на СОП от 31.03.2020 г.
досъдебното производство е възложено за разследване на ОСлО при СОП с
мотив – фактическа и правна сложност. Дадени са указания в две
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постановления /от 31.03.2020 г. и от 05.02.2021 г./  и за провеждане на
разследване за евентуално извършено престъпление по чл. 123 от НК, тъй като
лицето е починало след оперативна интервенция и хоспитализация в две
болнични заведения.

 Материалите по досъдебното производство са получени в ОСлО на
02.04.2020 г.

Извършени са различни действия по разследването - на 08.04.2020 г. –
приобщаване на фотоалбум към протокол за оглед, на 06.04.2020 г. –
изготвяне на постановление за отмяна на постановление за назначаване на
експертиза от разследващ полицай, на 02.05.2020 г. са изготвени  2 бр.
постановления за оказване на съдействие от органите на МВР при отделни
действия по разследването – установяване и призоваване на лица.

През м.юни 2020 г. са извършени: назначена е съдебно-автотехническа
експертиза и приобщаване заключение на съдебно-автотехническа експертиза,
изискани са от ГРАО справки за лица,  изискана е с писмо назначената от
разследващ полицай съдебно-медицинска експеертиза на труп от КСМД-
София. /Получен е отговор на 08.07.2020 г., че няма аутопсирано такова лице./,
изпратен е в СОП комплекта от документи за възнаграждение на вещо лице,
изискани са препис-извлечение от акт за смърт и удостоверение за
наследници, приобщени са заверени ксерокопия от медицинска документация
от УМБАЛ „Св.Анна“, изискани са справка от АПИ /получена на 14.07.2020
г./, справка от Институт по метеорология и хидрология при БАН  /получени на
27.07.2020 г. и  13.07.2020 г. и 14.09.2020 г./, справка от НСлС /получена на
08.07.2020 г.,/, справка от ГДИН /получена на 29.07.2020 г./ , свидетелство за
съдимост на Ю.Е.

На 30.06.2020 г. делото е изискано от СОП, ведно със становище
относно връщане на веществено доказателство.

През м. юли 2020 г. е изготвена докладна записка, че лицето не е
открито на адреса, призована е пострадалата. П.Б. и е разпитана, разпитани са
пострадалите Б.Б. и Н.К., приобщени са документи, приобщени са оптични
носители на иннформация с протокол за доброволно предаване, предадени от
Р.З. проведени са разпити на Д.Г., Т.Б.,Е.К. и В.К., изготвено е постановление
до органите на МВР за установяване и призоваване на лица.

През м.август 2020 г. са изготвени писмени доклади на основание чл.
203, ал.4 от НПК, за пореден път с писмо до КСМД е изискана неизготвена
експертиза на труп, назначена е съдебно –техническа експертиза на оптични
носители на информация, изискан е списък с установъчни данни на всички
лекари от УМБАЛСМ „Св. Анна“, имащи отношение към лечението на
пострадалия, изискана е медицинска документация, установъчни данни за
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лица, призовани са лица от Хоспис “Св.Екатерина“, разпитани са свидетелите
Р.Й.,А.Й., З.Н., И.М., Г.Г., Т.БББ., С. Й. и Н.В.

През м.септември 2020 г. са разпитани св.В.В., Ю.Г.,Т.М.
През м.октомври 2020 г. е изготвен писмен доклад на основание чл. 203,

ал.4 от НПК, разпитани са свидетелите А.И. и В.И., назначена е допълнителна
съдебно-автотехническа експертиза.

През м.ноември 2020 г. са призовани 16 лекари от УМБАЛ
„Св.Анна“/Получен е отговор, че всички лекари са болни от Ковид 19 или
карантирирани./, по устни указания на наблюдаващ прокурор – назначена е
допълнителна съдебно-автотехническа експертиза, изготвен  е писмен доклад
на основание чл.203, ал.4 от НПК за множество болни от Ковид 19 свидетели.

На 02.02.2021 г. е изпратено писмо, че вече са възможни ПСД с болните
от Ковид 19 свидетели. Делото е върнато с постановление от 04.02.2021 г., с
дадени допълнителни указания, получено е в ОСлО на 05.02.2021 г.

В изпълнение на дадените указания, на 09.04.2021 г. е изпратено
постановление за разпит на свидетел по делегация до Враца. /Получен е
отговор едва на 17.05.2021 г. , че лицето вече пребивава на адрес  в гр.София/,
на 09.04.2021 г. са изискани – аутопсионен протокол от КСМД, в изпълнение
на указаните ПСД. /Отговор не е получен до момента/, изискана е указана
документация от УБАЛ „Св.Анна“ и повторно списък с лицата, участвали в
лечението на посрадалия, разпитани са 14 лица.

Предстоящите действия по разследването с събиране на необходимата
документация от КСМД и УМБАЛ „Св.Анна“, призоваване и разпити на
множество лекари, назначаване на комплексна съдебно-медицинска
експертиза, преценка на основанията за повдигане и предявяване на обвинения
и действия по приключване на ДП.

 Причините за продължителността на разследването са:
- неизготвяне на съдебно-медицинска експертиза на труп за

периода от м.03.2020 г. до м. 09.2020 г. от съдебен лекар В.Топалов;
- затруднения с призоваването на свидетели и явяването им в

периода на извънредно положение -17 болни  или карантинирани от Ковид 19
в периода свидетели, чиито разпити са се оказали възможни едва през 2021 г.,
повечето от които лекари, с графика на които разследващия се съобразява с
оглед епидемиологичнвата обстановка;

- продължителен период на изготвяне на съдебно-техническа
експертиза – от  м.8 до м.12. 2020 г.

По делото са изготвени 7 броя искания за продължаване срока за
разследването, като последното е от 13.04.2021 г. - с два месеца, считано от
05.05.2021 г. Срокът е удължен с постановление от 27.04.2021 г.

 Прогнозен срок за приключване – 2 месеца.
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ДП №179/2019  г.  по описа на ОСлО при ОП-София,  пр.  пр.  №
3377/2019 г. по описа на СОП, водещ разследването - следовател Димитър
Аврамов.

Досъдебното производство №102/2019 г. по описа на ОДМВР-София е
било образувано на 13.11.2019 г. за това, че  на 13.11.2019 г. към 04.40 ч. на
път II-16,в гр. Своге, в района на 49,800км. в посока гр. Мездра, при
управление на  моторно превозно средство, са нарушени правилата  за
движение по пътищата, визирани в Закона за движение  по пътищата и по
непредпазливост е причинена смъртта на  В.С. от гр. Нови Искър,
престъпление  по чл.343, ал.1, б.“В“, вр. чл.342, ал.1, пр. 3 от  НК.

Досъдебното производство е изпратено  на ОСлО-София, където  е
разпределено на следовател Д. Аврамов на 29.11.2019 г.

По досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествие,
назначени са следните различни експертизи: съдебно-медицинска на труп; две
химически експертизи за установяване наличие на алкохол в кръвта и ли други
упойващи вещества; една ДНК-експертиза и две допълнителни; комплексна
авто-техническа и съдебно-медицинска и две допълнителни такива; назначени
са  две технически експертизи на електронен носител - СD-диск, назначени са
три технически експертизи на мобилни устройства. С изключение на
последните три експертизи на мобилни устройства, всички други експертизи
са изготвени и приложени към събрания доказателствен материал.  Проведени
са разпити на 16 свидетели. Извършени са три огледа на веществени
доказателства. Изискани са материали  от различни институции. На 06.10.2020
г. в качеството на обвиняем е привлечено лицето А.К., за това, че на
13.11.2019 г., на второкласен път II-16, в района на км 49+800, спирка
„Желен", Софийска област, с посока на движение от гр. София към гр. Мездра,
при управление на моторно превозно средство лек автомобил марка
„Мерцедес", модел „ Ц .." с per. № СО …., нарушил правилата за движение по
пътищата, регламентирани в чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата
„При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е
забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч: За пътно
превозно средство категория В извън населено място 90км/ч", поради което по
непредпазливост причинил смъртта на В.С. - престъпление по чл. 343, ал. 3,
б/"Б", пр. 1, вр. ал. 1, б"В" от НК и не са налице основания за прекратяване на
наказателното производство. На същия е била определена мярка за
неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 2500 лв. От  наблюдаващия ДП
прокурор при СОП е била  постановена административната мярка „Забрана за
напускане пределите  на Република България“.



138

Причините, поради които разследването не е приключило е
несвоевременно изготвяне на  назначените много на брой експертизи.

В хода на разследването  са направени 9  искания за удължаване срока за
разследване, като последното удължаване на срока е от 07.05.2021 г. за 2
месеца.

ДП № 88/2020 г. по описа на ОСлО при СОП, пр.пр. 335/ 2021 г. по
описа на РП-Сливница,  водещ разследването -  следовател Ангел
Карамишев.

Наказателното производство е започнало на основание чл.212, ал.2 от
НПК с разпит на свидетел от 06.05.2020 г., като единствена възможност за
събиране и запазване на доказателства.

 Образувано за това, че на 06.05.2020 г., в местността „Копяновец“,
обл.Софийска, са получени закани към Г.М. от служител на МВР и това
заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му-
престъпление по чл.144, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.142, ал.2, т.6, пр.4 от НК.

С протокол за избор на следовател от 08.05.2020 г. за водещ
разследването е определен следовател А.Карамишев. Проведени са разпити на
всички установени свидетели, изискани са и са получени справки и документи
от различни институции, назначена е и е изготвена техническа експертиза на
получения ДНС 112 диск, назначена е и е изготвена СППЕ на жалбоподателя
Г.М.

След доклад на основание чл.203, ал.4 от НПК, делото е върнато с
указания разследването да бъде предявено.

При предявяване на разследването на свидетеля Г.М., същият  е
направил искания, поради което, на основание чл.229, ал.3 от НПК, делото е
изпратено на 25.01.2021 г. на наблюдаващия прокурор за произнасяне.

След направен самоотвод на РП-Ботевград, делото е разпределено за
ръководство и контрол на РП-Сливница.

С постановление от 24.03.2021 г. на РП-Сливница са дадени указания,
които са изпълнени - изискана е и е получена справка от РУ-Ботевград за
причината, поради която на инкриминираната дата свидетелят Л.Л. се е
намирал на местопроизшествието, изискана е и е получена справка за
нарушенията на свидетеля Г.М. по ЗДП и ППЗДП, изискани са и са получени
копия на актове по ЗДП, съставяни от свидетеля Л.Л. на свидетеля Г.М.,
извършен е оглед на ВД.

След изпълнение на указанията, дадени в постановлението на РП-
Сливница, на 22.04.2021 г. делото е изпратено на доклад на основание чл.203,
ал.4 от НПК.
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ДП е върнато с постановление на РП-Сливница от 12.05.2021 г. с
указания разследването да бъде предявено на свидетеля Г.М.

След предявяване на разследването, делото ще бъде приключено със
заключително мнение и изпратено в РП-Сливница.

ДП№173/2020 г. по описа на ОСлО, водещ разследването -
следовател Стефка Станева. В Окръжен следствен отдел при СОП е на
производство  досъдебно производство  №173/2020г. по описа на ОСлО при
СОП, образувано за това, че от  10.07.2020 г. до  началото на месец октомври
2020 г.  в гр.Драгоман,  в горичката над жп спирка Драгоман, област Софийска
лице се е съвкупило с И.И. на 12 години, като макар и непълнолетен е
съзнавал свойството и значението  на извършеното и е могъл да ръководи
постъпките си - престъпление по чл.151, ал.1, пр.1-во, връзка чл.63, ал.1, т.2 от
НК.

Делото е образувано на 29.10.2020 г. и е получено от следователя по
дежурство.

Извършени са различни действия по разследването - на 29.10.2020 г. са
разпитани четирима свидетели, на 30.10.2020г. са разпитани двама свидетели.
На З0.10.2020 г. е назначена съдебно-медицинска експертиза на пострадал,
получена на 01.02.2021 г. На 05.11.2020 г. е бил  разпитан един свидетел и е
назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза на И.И., на 12 г.,
/постъпила на 04.01.2021г./,  назначена е психолого – психиатрична експертиза
на М.М. на 16г.,/ постъпила на 04.01.2021г./ Изпратени са писма до ДСП ЗД –
11.11.2020 г., на 15.02.2021 г. – до РП-Сливница, на 09.03.2021 г. - до
КБППМН и ИДПС. На 19.03.2021 г. е разпитан свидетел пред съдия от РС
Сливница с участие на психолог, изпратени са писма - на 08.04.2021г. до РП
Сливница, на 28.04.2021г. – КБППМН.

На 05.05.2021 г. е изготвено искане за служебна защита, постановление
за предоставяне на правна помощ, на 13.05.2021 г. е извършено привличане на
обвиняем и разпит на същия,  назначен е служебен защитник.

Направени са 5 искания за продължаване на срока на разследване.
Предстои доклад на осн.чл.226 от НПК и предявяване на пострадалото

лице.

ИВСС направи проверка на движението в УИС-3 на ДП № 23/2017 г. по
описа на ОСлО-ОП-София, преписка № 736/2016 г. по описа на ОП-София с
наблюдаващ прокурор Т. Коцева, като установи че на 26.03.2018 г. ДП е било
получено в ОП-София и разпределено същият ден на наблюдаващия прокурор за
преглед и указания - доклад на основание чл. 203 от НПК. В ОП-София
регулярно са били получавани от ОСлО искания за удължаване срока за
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разследване и ръководителя на ОП-София с постановление го е удължавал. С
постановление от 03.08.2018 г. /деловодно изведено на 06.08.2018 г./
наблюдаващият прокурор Т.Коцева е дала подробни указания за
разследването в 19 точки и е изпратила делото в ОСлО, ведно с приложени :
Гр.д. №735/2014 г. по описа на РС-Ихтиман, ведно с въззивно гр.д. № 545/2015г.
по описа на СОС и касационно дело № 3591/2016 г. по описа на ВКС;  Гр.д. №
737/2014 г. по описа на РС-Ихтиман, ведно с въззивно гр. дело № 660/2015 г.  по
описа на СОС;  Гр.д. № 734/2014 г. по описа на РС-Ихтиман, ведно с въззивно
дело гр.№ 353/2015 г.  по описа на СОС и касационно дело № 3761/2015 г. по
описа на ВКС;  Гр.д. № 736/2014 г. по описа на РС-Ихтиман, ведно с въззивно гр.
дело № 1013/2015 г.  по описа на СОС; Адм.наказателно дело №448/2015 г. по
описа на РС-Ихтиман;

Делото е било задържано от наблюдаващият прокурор в ОП-София
4 месеца и 10 дни, т.е. 3 месеца и 10 дни. извън срока за произнасяне.

На 23.04.2019 г. след получена жалба за изменение на МНО, делото е
било изискано незабавно от ОСлО, получено е и разпределено на същата дата
на прокурор Т.Коцева, изпратено е същия ден в ОС-София. На 30.04.2019 г.
ОС-София е върнал делото в ОП-София  и същия ден е разпределено на
прокурора. С постановление от 27.01.2020 г. е одобрен устният доклад по чл.
226, ал.1 НПК на разследващия орган и е разпоредено да се изпълнят
указанията, дадени в обстоятелствената част на постановлението.

Делото е било задържано в ОП-София 8 месеца и 27 дни, т.е. 7
месеца и 27 дни извън срока за произнасяне.

На 28.05.2020 г. ДП е постъпило в ОП-София на основание чл.203, ал.4
от НПК. Изпратено е било  за съгласуване и одобрение на основание чл. 219,
ал.1 от НПК постановление за привличане на обвиняем. На 27.04.2021 г.
прокурор Т.Коцева е изпратила в ОСлО съгласувано постановление от
22.04.2021 г. за прецизирано привличане на обвиняемата,  ведно с ДП - 16
тома.

 Делото е било задържано от наблюдаващият прокурор в ОП-София
11 месеца, извън срока за произнасяне - 10 месеца.

Общо делото е било при наблюдаващия прокуроризвън срока за
произнасяне повече от 21 месеца.

ИВСС направи проверка на движението в УИС-3 на ДП № 35/2015 г. по
описа на ОСлО-ОП-София, преписка № 4016/2015 г. по описа на ОП-
София с наблюдаващ прокурор Т.Коцева и установи прекомерно задържане
на делото извън срока за произнасяне.

На 15.03.2018 г. ДП № 35/2015г.  по описа на ОСлО-ОП-София,  е
постъпило в ОП-София и е било разпределено същия ден на наблюдаващия
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прокурор за преглед и указания – било е с доклад на основание чл. 203 от
НПК. С постановление от 03.08.2018 г. /изведено на 14.08.2018 г./прокурор
Т.Коцева е дала указания за разследването.

 Делото е било задържано в ОП-София 5 месеца /от 15.03.2018 г. до
03.08.2018 г./, извън срока за произнасяне - 4 месеца.

На 11.03.2019 г. е получено в ОП-София от следовател Ив. Кирчев от
ОСлО на ОП-София и е разпределено същия ден на прокурор Т.Коцева за
преглед и указания – било е с доклад на основание чл. 203, ал.4 от НПК. На
26.03.2019 г. прокурор Т.Коцева  е изпратила в ОСлО:

 Досъдебно производство №35 /2015 г. по описа на ОСлО при СОП, пр.
пр. № 4016/2015 г. по описа СОП, съдържащо 5 /пет/ тома, за нуждите на
тематичната проверка по Заповед № 252/08.03.2019 г. на апелативния
прокурор на САП и в изпълнение на адм. № 102/2019 г. на Окръжния
прокурор на ОП - София; постановления  за привличане на обвиняемите Б.И. и
В.А. – по три екз. за всеки обвиняем; актуални справки за съдимост на същите;
актуални справки от НБД-Население за постоянен адрес и лични карти на
двамата обвиняеми;

На 01.04.2019 г. делото е върнато от ОСлО в ОП-София след
приключване на проверката от САП.

На 11.09.2019 г. в ОП-София е получен доклад на основание  чл.203, ал.4
НПК.

На 08.05.2020 г. е получен доклад в ОП-София на основание чл.203, ал.4
от НПК.

На 29.04.2021 г. досъдебното производство е върнато в ОСлО на ОП-
София с Постановление на наблюдаващият прокурор с указания по
разследването и за привличане на обвиняем.

Досъдебното производство е изпратено в ОП-София приключено на
07.07.2021 г.

Делото е било задържано от наблюдаващия прокурор Т.Коцева в
ОП-София  без да се произнесе от 01.04.2019 г. до 29.04.2021 г. - 2 години
извън срока за произнасяне.

Общо задържането на делото при наблюдаващия прокурор за целия
срок за разследване е 2 години и 4 месеца извън срока за произнасяне.

Срокът за разследване е удължаван своевременно.

5. ДЕЙСТВИЯ по делегация.
През 2019 г. са изпълнени 60 броя следствени поръчки, от тях – 52 бр. са

по делегация от страната:
  До един 1 месец са изпълнени 35бр. следствени пъръчки;
  До два 2 месеца – 12 бр.;
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  За над два месеца – 4 бр.;
  За над три 3 месеца - 1 бр.;
  От тях – 8 бр. са международни следствени поръчи и ЕЗР, изпълнени

както следва:
  До един 1 месец – 6 бр.;
  До два 2 месеца – няма;
  Над два месеца – 1 бр.;
  До три 3 месеца 1 бр.

През 2020 г. са изпълнени 99 броя следствени поръчки, от тях – 92 бр. са
по делегация от страната.

Изпълнени  до един 1 месец са 73бр. следствени поръчки;
Изпълнени до два 2 месеца – 14 бр.;
Изпълнени за над два месеца – 4 бр.;
Изпълнени за над три 3 месеца 1 бр.
От тях – 7 бр. са международни следствени поръчи и ЕЗР, изпълнени

както следва:
Изпълнени до един 1 месец са 5бр.;
Изпълнени до два 2 месеца – няма;
Изпълнени за над три 3 месеца - 1 бр.;
Изпълнени над  4 месеца - 1 бр.

6. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ досъдебни производства.
През 2019 г. общият брой на спрените ДП е 34, от които:
- според извършителя - срещу ИИ – 2 броя; срещу НИ – 32 броя;
- според датата на образуване - новообразувани през периода – 2 броя;

образувани през предходни периоди – 32 броя.
На основание чл. 245 от НПК спрените ДП срещу неизвестен

извършител се изпращат от прокурора в МВР или ДАНС за продължаване
издирването на автора на престъплението;

Спрените досъдебни производства срещу известен извършител се
намират в съответните прокуратури. Спрените досъдебни производства срещу
неизвестен извършител се намират в съответните поделения на МВР - ОД
МВР София или съответните РУ при ОД МВР София. По спрените досъдебни
производства е възложено извършването на ОИМ.

Всички лица по делата, спрени срещу ИИ, когато те са причина за
спирането, са обявени за ОДИ.

Няма спрени дела на специален надзор и специален отчет, нито такива  с
голям обществен интерес.

Спрени дела с голям обществен интерес : няма
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През 2020 г.
Общият брой на спрените ДП е 31:
- според извършителя - срещу ИИ – 4 броя; срещу НИ – 27 броя;
- според датата на образуване - новообразувани през периода – 1 брой;

образувани през предходни периоди – 30 броя.
Спрените през 2020 г. досъдебни производства срещу известен

извършител се намират в съответните прокуратури.
Спрените досъдебни производства срещу неизвестен извършител на

основание чл. 245 от НПК се изпращат от прокурора в ОД на МВР, други
поделения на МВР или в ДАНС за продължаване издирването на автора и се
намират там. Възложено е извършването на ОИМ.

Всички лица по делата, спрени срещу ИИ, когато те са причина за
спирането, са обявени за ОДИ.

Няма спрени дела на специален надзор и специален отчет, нито такива  с
голям обществен интерес.

7.СЪХРАНЯВАНЕ НА веществените доказателства.
  В приземния етаж на сградата, в която се помещава ОСлО на ОП-

София има пет обособени склада от № 1 до № 5, в които се съхраняват
веществените доказателства. В първи склад се съхраняват веществени
доказателства по делата на производство.

  В изпълнение на Заповед N9 767/28.08.2014 г., издадена на основание
чл.140 от ЗСВ и чл.74, чл.76, чл.79, чл.80 , чл.83 от Правилника за
организацията и дейността на Прокуратурата на Република България, е
определена М.С. - съдебен деловодител при СОП, да отговаря за приемането,
съхранението и предаването на веществени доказателства в ОСлО при СОП,  а
за заместник при отсъствие на титуляра е определен съдебният служител В.А.
с цитираната по – горе заповед.

В.Д. се предават с приемо - предавателен протокол от следовател на
съдебния деловодител, определен със заповед и се завеждат в книгата за ВД
под № , като се описва подробно какво съдържа протокола и с какъв документ
са иззети ВД и се подписва от следовател.

Предават се с предавателно - приемателен протокол на следовател,
срещу подпис от съдебните  деловодители, определени със заповед.

Въз основа на извършената от ИВСС проверка в ОСлО в ОП –
София се налагат следните
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КОНСТАТАЦИИ и ИЗВОДИ за ОСлО в ОП-София
1.  При проверката на произволно избраните досъдебните производства

на всеки следовател, на производство в следствения отдел, към момента на
проверката, се установи, че действията по разследване се извършват
сравнително ритмично и следователите спазват дадените прокурорски
указания с оглед приключването на делата.

2. По проверените дела разследването се провежда в законния и в
удължения срок за разследване.

3. Изготвените от разследващите предложения за удължаване на срока за
разследване са мотивирани, в тях са описани както извършените до момента
действия по разследването, така и предстоящите.

4. В ОСлО при ОП-София е била извършена проверка от прокурори от
отдел 06 „Административен“ на ВКП въз основа на Заповед № РД-04-
29/01.02.2021 г. и съобразно Методическите указания за контрол в
системата на прокуратурата на Република България, за периода от
08.02.2021 г. до 26.02.2021 г. Проверката е извършена  на място в
Следствения отдел на Окръжна прокуратура – София, а част от нея - в
сградата на Окръжна прокуратура - София. Обхванала е организацията на
дейността на Следствения отдел за периода 01.01.2018 г. — 31.12.2020 г.

Проверката е приключила с Доклад, който е бил адресиран до главния
прокурор на Р.България и до заместник-главен прокурор при ВКП.

Предвид относителното съвпадение в периода и до определена степен -
в предмета на настоящата комплексна планова проверка от страана на
ИВСС на дейността на ОП-София и ОСлО при ОП-София, с проверката,
извършена от ВКП в същия орган на съдебната власт, следва да бъдат
отбелязани основните констатации и препоръки на комисията от
прокуратурата.

Проверката на ВКП е установила, че по-голямата част от
предоставените досъдебни производства не са били надлежно подредени и
окомплектовани с всички материали. По някои са липсвали искания,
съответно постановления за удължаване на срока за разследване, както и
придружителните писма, с които делата са били изпращани в съответните
прокуратури на доклад или поради други причини. При определени
следователи е било констатирано досъдебни производства с неритмични
действия по разследването, за което са били предложени за налагане на
дисциплинарно наказание, а за един от следователите констатациите са
особено негативни - несвоевременно изготвяне на предложения за
удължаване на срока за разследване, неприлагане към делата на отправените
такива предложения, неритмично разследване при по-голямата част от
възложените му ДП.
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При проверката на работата по разследването, са били констатирани
пропуски от различно естество в работата на наблюдаващите прокурори.

Установени са много случаи на неоснователно задържане за дълъг
период от време на досъдебни производства, изпратени от следователи на
доклад по реда на чл.203, ал.4 от НПК - от прокурори от ОП-София и от
прокурори от различни районни прокуратури от окръжния район. По този
начин се е нарушавала ритмичността на действията по разследването и се
забавяло неговото своевременно приключване.

Установили са се и няколко дела, които след изпращането им на доклад,
са били решени по същество от наблюдаващия прокурор, но без да се уведоми
за това съответния следовател, който е продължил да отправя искания за
удължаване на срока за разследване с мотив, че делото е на доклад и
предстои изпълнение на указания.

При извършената проверка се е установило, че прокурор от ОП-София
е допуснал бездействие по две досъдебни производства - ДП № 23/2017г. по
описа на ОСлО-ОП-София, преписка № 736/2016 г. по описа на ОП-София и
ДП № 35/2015г. по описа на ОСлО-ОП-София, преписка № 4016/2015 г. по
описа на ОП-София, като е задържал материалите по тях за дълги периоди
от време – съответно за 22 месеца и за една година и четири месеца, извън
срока за произнасяне.  Бил е предложен за дисциплинарно наказание.

По ДП, наблюдавано от друг прокурор от ОП-София също са били
установени бездействия - неколкократно делото  е било задържано за по 2 и
по 3 месеца през 2020 г. и през това време не са били извършвани каквито и да
е било действия по разследването.

Освен това, проверяващият екип от ВКП е установил различни подобни
нарушения и в работата на наблюдаващите прокурори от
първоинстанционните районни прокуратури - неоснователно задържане на
делата от наблюдаващите прокурори – от 3 месеца до 1 година, през което
време не са били извършвани действия по разследването и което води до
забавяне движението на делата, несвоевремено изпълнение на задължението
за възобновяване на основание чл.244, ал.8 от НПК по някои дела,
несвоевременно удължаване на срок за разследване, при някои дела за
определен период е било дублирано удължаване на срок.

Според проверяващия екип налице е необходимост от извършване на
проверка на работата на всички прокурори в Районна прокуратура —
Костинброд и в Районна прокуратура - Елин Пелин, както и на конкретни
прокурори. Даден е пример с ДП, разследвано в ОСлО-ОП-София, което в
различни периоди е било в прокуратурата - общо около 25 месеца.

Дадени са препоръки за предприемане на действия по реда на глава 16
от ЗСВ за реализиране на дисциплинарна отговорност по отношение на
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трима следователи от ОСлО при ОП-София и един прокурор от ОП-София,
както и за обръщане на внимание по чл.327 от ЗСВ по отношение на
следовател.

Дадени са препоръки към адмиинистративния ръководител на ОП-
София по отношение на организацията на работата в ОСлО при ОП-София.

5. Предвид продължителното отсъствие поради болест на завеждащия
ОСлО при ОП-София през 2020 г. Евгений Гюров, намираме, че е била
необходима по-добра организация по отношение на ръководството на отдела,
макар да е бил заместван от други следователи, които са изпълнявали тези
задължения, ведно с работата по разследване на разпределените им досъдебни
производства. Недостатъчно ефикасният контрол върху работата на
следователите от ОСлО при ОП – София, особено в този период, е намерил
израз в констатациите за забавено започване на разследване, неритмични
действия по разследването, за несвоевременно изготвяне на предложения за
искания за удължаване на срока за разследване.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС намира за
необходимо да даде следните

П Р Е П О Р Ъ К И:

Към административния ръководител на ОП-София:
1.Административният ръководител на ОП-София да създаде

необходимата организация и контрол спрените дела по чл. 244, ал.1, т.3 от
НПК да бъдат възобновявани в едногодишния срок по чл. 244, ал.8 от НПК.

2.Административният ръководител на ОП-София да създаде
необходимата организация за контрол на работата на наблюдаващите
прокурори от ОП-София за недопускане на забавено произнасяне - неспазване
на сроковете по чл. 242, ал.4 от НПК. Да бъдат изпълнявани стриктно Заповед
№591/12.05.2020 г. и Заповед №592/13.05.2020 г. на административния
ръководител на ОП-София и осъществяван контрол по изпълнението им.

3.Административният ръководител на ОП-София да създаде
организация за спазването на т. I  и т. V от Заповед №15/06.01.2016 г., както и
относно осъществяване на служебен контрол на работата на наблюдаващите
прокурори от районните прокуратури от района на ОП-София относно
движението и разследването на досъдебните производства с оглед
недопускане на неоснователно задържане на дела от наблюдаващите
прокурори.



4.A4rvrranprcrparHB Hl/lflr pbKoBoAHren, oKpbxeH rrpoKypop Ha oll-coQva 4a
ocb[IecrBqBa uo-eQeru4BeH KoHTpon Bbpxy przrMr,rqHocrra cpor{HocTTa B

IocrAe6uurepa6orara Ha cneAoBarerrr.rre or OCIO B OII-CoSnx
rrpor43BoAcTBa.

Krrra aasexAarruar OCIO upra

3anex4aulnxr OCIO rrpu

OII-CoSax:

V

IIo

opraHl{3allut 3a e)KeMecerrHo orrrr,rraHe B rroAxoAffrrla Sopnaa or crpaHa Ha

cneAoBaTeJIHTe oT orAena c ofJIeA KOHTpOJT Ha pr4TMHrrHOCTTa Ha U3BbprrreHr{Te
geitclrzt rro pa3cneABaHero no BcsKo or AocbAe6nure npor{3BoAcrBa.

Hacrosqusr Arcr .qa ce u3rlparr,r Ha xaprfleH u Ha eneKTpoHeH HocHTeJr Ha

aAMrrHr4 crp arr4Bnr4fl pb KoB oAr{TeJr Ha OII- C o Sus 3a cBeAeHu e.

AgnaunucrparuBHLlf,r pbKoBoAlrren Aa 3auo3Hae rrpoKypopr{Te or OII-CoQrax
14 cneAoBareJIHTe or OCIO n OII-CoSux c pe3ynrarr4Te or r{3BbprrreHara nnaHoBa

rrpoBepKa, 3a Koero Aa yBeAoMrr rtrcMeHo IIBCC.

Ha ocHonaHl{e ul. 58, an. 3 or 3arona 3a cbrye6sara BJracr, n 7-qneneH cpon
or BpbqBaHe Ha Hacroslrll{t Arcr sa pe3ynrarr,r or r43BbprueHa [poBepKa, Morar Aa
6r4ar HalpaBeHr{ Bb3paxeHur npeA rJraBHrrr rrHcrreKTop.

Er:euunxp or Arcra Aa ce r{3rrparr4 Ha Bracurus cr4e6eu cbBer Ha

eneKTpoHeH Hocr,rTeJI, 3a cBeAeHr{e.

EKser,rrtnqp or Arra ra ce r{3rrparn Ha rJraBHr4r rpoKypop Ha Peuy6nur<a
Ermapux Ha eneKTpoHeH HoclrreJr, 3a cBeAeHLre.

ErcseNaursp or Arra Aa ce u3rparr Ha aAMlrHlrcrparr,rBHlrr pbKoBoArlTeJr Ha

AuelarunHa rlpoKyparypa - Bapna Ha eneKTpoHeH Hocr4TeJr, 3a cBeAeHLre.

IIPLIJIO)ITEHIIE:
1. 3auore4 l''{b IIII -2r-10122.04.2021 r. sa rrraBHr4r rrHcrreKrop
2. [orna4u, cilpaBKr{, r43BaAKr,r or pefl4crprr, Korrr4rr

rrpoKypopcKlr aKToBe ra Ap. Marepv€ur4, [peAMer Ha aHaJrus s Arcra sa

OII-Co$ux Aa cb3AaAe neo6xo4raMara

na I4BCC.
OT 3aIIOBeALI,

I,IHCTIEKTOP:
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