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PAIIOHHA IIPOKYPATYPA KOCTI4HEPOA

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2022 г. и заповед № ПП-227/13.04.2022 г. на главния инспектор.
Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев и експерти: Ана Рачева и Звездица Николова.
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата, на
организацията на образуването и движението на преписките и делата, както
и приключването им в установените срокове, анализ на приключените
преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика.
Предходната комплексна планова проверка на Районна прокуратура
Костинброд е извършена от Инспектората към ВСС през 2015 г. Настоящата
проверка обхваща периода 01.01.2020 г. - 01.12.2020 г. и 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде установено
реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати
от предходната планова проверка, както и да се направи оценка на
организацията на дейността на прокуратурата, в периода между двете
планови проверки.
Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните отчетни доклади на Районна прокуратура Костинброд
за 2020 г. и 2021 г., на предоставените от прокуратурата 4 бр. справки за
проверявания период, относно: организацията на административната
дейност на прокуратурата /справка № 1/, организацията на образуването и
движението на преписките /справка № 2/, организацията на образуването и
движението на досъдебните и бързи производства /справка № 3/,
организацията на съдебния надзор /справка № 4/. Справките съдържат
информация за основните показатели, по които се извършва проверката.
КОНСТАТИВНА ЧАСТ
І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.
1. Щатна осигуреност.
Общ брой прокурори:
през 2021 г.- по щат 4, включително административен ръководител;
през 2020 г.- по щат 4, включително административен ръководител.
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- от тях работили:
през 2021г. – 4 прокурори, а реално работилите през годината са били
3,5;
през 2020г. – 3,5 прокурори, а реално работилите през годината са били
3,1;
- брой отсъствали прокурори за повече от един месец през 2021 г. - 1 прокурор, поради отпуск по болест от 55 календарни дни
и
през 2020 г.- 2 прокурори- Д. Чолева – 60 календарни дни отпуск по
болест и И. Иванов – 38 календарни дни /от които 15 календарни дни по реда
на чл. 163 от КТ/
- незаети щатни бройки за прокурори и предприети мерки за попълване
на щатовете
През 2021 г.- 1 щатна бройка е била незаета до м. юли 2021г.
През 2020г. –1 щатна бройка.
С писмо изх. № 3/14.01.2020г. на административния ръководител –
районен прокурор на РП Костинброд, адресирано до ВКП, отдел
„Административен“ е поискано да се проведе конкурсна процедура за
заемане на свободната длъжност „прокурор“.
Със Заповед № 655/03.06.2020г. на окръжния прокурор на Окръжна
прокуратура София, прокурор Мария Събева от РП Сливница е била
командирована в РП Костинброд от 08.06.2020г. до 08.12.2020г. Със Заповед
№ 1354/07.12.2020г. на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура София е
продължено командироването на Мария Събева, за периода 09.12.2020г.09.03.2021г.
С писмо от 16.02.2021 г. по реда на чл. 147, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗСВ и т.
8 от Указанието за командироване в системата на ПРБ, адресирано до
апелативния прокурор на Апелативна прокуратура София и до окръжния
прокурор на Окръжна прокуратура София, районният прокурор на РП
Костинброд обстойно е изложил необходимостта от продължаване
командироването на прокурор Събева от РП Сливница, като изрично е
подчертано, че кадровата необезпеченост системно затруднява нормалната
работа на прокурорите от РП Костинброд.
Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура София е отказал да
продължи командироването на прокурор Събева, като е сезирал апелативния
прокурор на АП София, с оглед възможност за командироване на прокурор
от друг съдебен район в РП Костинброд.
Със Заповед № 274/05.04.2021г. на апелативен прокурор на Апелативна
прокуратура София, Стефка Атанасова Янкова – Котрулева – прокурор в
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Районна прокуратура Гоце Делчев е била командирована в РП Костинброд,
считано от 12.04.2021г. на свободна длъжност, до заемането й чрез конкурс.
С Протокол № 23, от 23.06.2021г. на Прокурорската колегия на ВСС е
назначил Стефка Янкова – Котрулева на длъжност „прокурор„ в РП
Костинброд, считано от 02.07.2021г.
2.
Административно
ръководство
и
разпределение
на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.
Административно ръководство:
Административното ръководство в периода, предмет на проверката, се
е осъществявало единствено от административния ръководител Диана
Спасова, няма възложени функции на зам. административен ръководител.
3. Администрация
- общ брой служители – за 2020 г. и 2021 г.- 5,5 щатни бройки, всички
заети, както следва:
ü главен счетоводител, изпълняващ функциите на
административен секретар – 1 щ. бр.;
ü главен специалист – адм. дейност – 1 щ. бр.;
ü съдебен секретар – 1 щ. бр.;
ü съдебни деловодител – 2 щ. бр.;
ü чистач – 0,5 щ. бр.
- незаети щатни бройки – няма и за двете години
4. Материална база и техническа обезпеченост
РП Костинброд е разположена в сградата на Общинска администрация
гр. Костинброд, която е публична общинска собственост, като заема третия
етаж. Прокурорите се помещават в самостоятелни кабинети с обща площ от
68 кв. м., като средно работната площ на всеки прокурор е 17 кв. м.
Служителите в Районна прокуратура Костинброд се помещават в
кабинети с обща площ от 34 кв. м., като средната работна площ на всеки
служител е 5.8 кв. м. Всички работни места са оборудвани с компютър и
принтер. Изградена е вътрешна мрежа, към която са свързани компютрите,
използвани от магистрати и съдебни служители.
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5. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.
5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата.
1. От тях:
- водени на основание ПАПРБ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

входящ дневник ЕДСД;
азбучник на входящ дневник
изходящ дневник;
входящ административен дневник
описна книга на досъдебните производства, бързите производства и
незабавните производства;
описна книга на следствените дела;
описна книга за работата на РП-Костинброд по наказателно –
съдебния надзор – споразумения ;
описна книга за работата на РП-Костинброд по наказателно –
съдебния надзор – обвинителни актове ;
азбучник за обвинителни актове, споразумения и 78а от НК;

- водени по указание на ВКП:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

книга на издадените присъди;
азбучник на осъдени лица;
заповедна книга;
регистър на представените документи при осигурителя за
изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО;
касова книга;
инвентарна книга на ДМА;
книга за отчитане на извънредния труд;
книга за предаване на изходяща кореспонденция;
книга – разносни листа за предаване на поща на прокурорите;
регистрационен дневник на веществени доказателства;
регистър на веществените доказателства – моторни превозни
средства;
дневник на инцидентите във връзка с Инструкцията за мерките и
средствата за защита на личните данни обработвани в
прокуратурата;
дневници на лица с две, три, четири и повече неприключени
досъдебни производства;
книга за инструктаж по безопасност и хигиена на труда;
книга за инструктаж на работното място, периодичен по
безопасност и хигиена на труда ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дневник за инструктаж по пожарна и аварийна безопасност;
дневник за извършване на предварителни проверки;
книга по КУИППД;
регистър на договорите за възлагане на обществени поръчки и на
публични покани от Районна прокуратура – гр. Костинброд;
регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
азбучник по присъди получени по делегация;
азбучник на осъдените лица на основание чл.66 от НК,по чл.47 от
НК по обвинителни актове и споразумения;
книга за настаняване на принудително лечение;
електронен регистър за сроковете по чл.234, ал.8 от НПК;
електронен регистър за сроковете по чл.368, ал.1 от НПК;
електронен регистър на делата по които са постановени влезли в
сила оправдателни присъди;
електронен регистър на върнатите от съда дела;
регистър на неприключените досъдебни производства с
продължителност на разследването над 1 година;
регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятията
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл. 159а, ал. 1 от НПК;

- водени по собствена преценка:
• регистър за внесените в РС-Костинброд Предложения за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на основание чл.78 а от НК;
• регистър за насрочени граждански и наказателни дела;
• график за участия в съдебни заседания в РС-Костинброд;
• график за дежурство на прокурорите в РП-Костинброд;
• регистър на задържаните лица;
• регистър за искания за претърсване и изземване;
• регистър на влезлите в сила оправдателни присъди;
• регистър на оправдателните присъди;
• регистър на върнатите дела;
• регистър на влезлите в сила върнати дела;
• регистър на подадените протести;
• книга за вписване на трудовите договори и допълнителните
споразумения издадени от РП-Костинброд;
• регистър на присъди по които има предварително задържане по чл.
59;
• азбучник на основание чл.59, ал.1 от НК;
• дневник на условни присъди и глоби
• азбучник на условни присъди и глоби
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

дневник на издадените трудови книжки;
книга за предаване на поща за МВР- РПУ;
книга за предаване на кореспонденция с КРС;
книга за получаване на поща от КРС;
книга за получаване на поща от прокурорите;
книга за указания на основание чл.196,чл.242, чл.226 от НПК,
отстраняване на разследващ полицай, действия на прокурора,
възобновяване на ДП, възлагане разследването на следовател,
възражения направени при предявяване на разследването;
регистър на досъдебните производства спрени на основание
чл.25,т.6 от НПК;
регистър на преписки и досъдебни производства за домашно
насилие;
книга по ЗАНН;
регистър на дела по които наблюдаващите прокурори са провели
срещи и осъществили устни доклади по наказателни производства
с разследващи полицаи;

2. От тях:
- водени на хартиен носител:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

входящ дневник ЕДСД;
азбучник на входящ дневник
изходящ дневник;
входящ административен дневник;
описна книга на досъдебните производства, бързите производства и
незабавните производства;
описна книга на следствените дела;
книга на издадените присъди
азбучник на осъдени лица;
описна книга за работата на РП-Костинброд по наказателно –
съдебния надзор – споразумения ;
описна книга за работата на РП-Костинброд по наказателно –
съдебния надзор – обвинителни актове ;
азбучник за обвинителни актове, споразумения;
заповедна книга;
регистър на представените документи при осигурителя за
изчисляване и изплащане на парични обезщетения от ДОО;
касова книга;
инвентарна книга на ДМА;
книга за отчитане на извънредния труд;
книга – разносни листа за предаване на поща на прокурорите;
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• регистрационен дневник на веществени доказателства;
• регистър на веществените доказателства – моторни превозни
средства;
• регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятията
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл. 159а, ал.1 от НПК;
• регистър на досъдебните производства спрени на основание
чл.25,т.6 от НПК;
• регистър на преписки и досъдебни производства за домашно
насилие;
• книга по ЗАНН;
• дневник на инцидентите във връзка с Инструкцията за мерките и
средствата за защита на личните данни обработвани в
прокуратурата;
• книга за инструктаж по безопасност и хигиена на труда;
• книга за инструктаж на работното място, периодичен по
безопасност и хигиена на труда ;
• дневник за инструктаж по пожарна и аварийна безопасност;
• дневник за извършване на предварителни проверки;
• книга по КУИППД;
• дневник на условни присъди и глоби
• азбучник по присъди получени по делегация;
• азбучник на осъдените лица на основание чл.66 от НК,по чл.47 от
НК по обвинителни актове и споразумения;
• книга за настаняване на принудително лечение;
• регистър за внесените в РС-Костинброд Предложения за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на основание чл.78 а от НК;
• регистър за насрочени граждански и наказателни дела;
• график за участия в съдебни заседания в РС-Костинброд;
• регистър на оправдателните присъди;
• регистър на върнатите дела;
• регистър на подадените протести;
• книга за вписване на трудовите договори и допълнителните
споразумения издадени от РП-Костинброд;
• регистър на присъди по които има предварително задържане по чл.
59;
• азбучник на основание чл. 59, ал. 1 от НК;
• дневник на издадените трудови книжки;
• книга за предаване на поща за МВР- РПУ;
• книга за предаване на кореспонденция с КРС;
• книга за получаване на поща от КРС;
• книга за получаване на поща от прокурорите;
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• книга за указания на основание чл.196,чл. 242, чл. 226 от НПК,
отстраняване на разследващ полицай, действия на прокурора,
възобновяване на ДП, възлагане разследването на следовател,
възражения направени при предявяване на разследването;
• регистър на дела по които наблюдаващите прокурори са провели
срещи и осъществили устни доклади по наказателни производства
с разследващи полицаи;
- водени на електронен носител:
• книга – разносни листа за предаване на поща на прокурорите;
• дневници на лица с две, три, четири и повече неприключени
досъдебни производства;
• регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
• график за участия в съдебни заседания в РС-Костинброд;
• график за дежурство на прокурорите в РП-Костинброд;
• регистър на задържаните лица;
• регистър на веществените доказателства – моторни превозни
средства;
• регистър за искания за претърсване и изземване;
• регистър на влезлите в сила оправдателни присъди
• регистър на оправдателните присъди;
• регистър на върнатите дела;
• регистър на влезлите в сила върнати дела;
• регистър на подадените протести;
• електронен регистър за сроковете по чл. 234, ал. 8 от НПК;
• електронен регистър за сроковете по чл. 368, ал.1 от НПК;
• електронен регистър на делата по които са постановени влезли в
сила оправдателни присъди;
• електронен регистър на върнатите от съда дела;
• регистър на неприключените досъдебни производства с
продължителност на разследването над 1 година;
• регистър на преписки и досъдебни производства за домашно
насилие;
• книга по ЗАНН;
• регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
• азбучник по присъди получени по делегация;
• азбучник на осъдените лица на основание чл. 66 от НК,по чл. 47 от
НК по обвинителни актове и споразумения;
• книга за настаняване на принудително лечение;
• електронен регистър за сроковете по чл. 234, ал. 8 от НПК;
• електронен регистър за сроковете по чл. 368, ал.1 от НПК;
• електронен регистър на делата по които са постановени влезли в
сила оправдателни присъди;
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• електронен регистър на върнатите от съда дела;
• регистър на неприключените досъдебни производства с
продължителност на разследването над 1 година;
• регистър на исканията за предоставяне на данни от предприятията
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по реда на чл. 159а, ал. 1 от НПК.
.
Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се проследи
при извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.
5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.
Съгласно указанията на Върховна касационна прокуратура,
Апелативна прокуратура София и Окръжна прокуратура София в РП
Костинброд се изготвят статистически таблици и справки, както следва:
-месечни;
-тримесечни;
-шестмесечни;
-деветмесечни;
-годишни;
5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:
Правни програми:
„АПИС“
Деловодни програми, предоставени от ВКП и ВСС:
- „Унифицирана информационна система“ на ПРБ /УИС-3/;
- Програмен продукт „Конто“;
- Програмен продукт Поликонт;
- Програма модул „Обучения“.
Самостоятелно създадени деловодни програми - няма
6. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП на разпределение на делата.
Със Заповед № 130/2015г. на административен ръководител на РП
Костинброд и заповеди № РД-04-1/02.01.2018г. и № РД-04-94/2019г. е
определен начина и реда за приложение на принципа на случайно
разпределение на преписките и досъдебните производства в РП Костинброд,
както и са определени съдебни служители, които да извършват случайното
разпределение на преписките и делата. С периодично издавани заповеди от
административния ръководител на РП Костинброд допълнително са правени
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уточнения, относно приложението на модула за случайно разпределение на
преписките и делата, а именно:
Действащата към момента на проверката уредба, касаеща
разпределението на преписките и делата на случайния принцип е създадена
със Заповед № РД-04-143/12.10.2021г. С нея са определени 11 групи, с които
ще се разпределят преписките и делата, въведени в модула за случайно
разпределение на УИС-3 в РП Костинброд, прокурорите, между които ще се
разпределят преписките и досъдебните производства в различните групи и
процента на натовареност на всеки прокурор в отделните групи.
Административният ръководител участва в 10 групи, като със 70%
натовареност е в група „Преписки”, с 90% натовареност е в групи
„Досъдебни производства”, „Бързи производства“, „Надзор за законност“ и
„Наказателно-съдебен надзор“, а в групите „Изпълнение на наказанията“,
Международно правно сътрудничество“, „Гражданско съдебен надзор“,
„Група за изпълнение на указанията на Главния прокурор“ и „Други
документи по ИН“ е със 100% натовареност.
При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа
на „случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-0223/13.09.2021г. на главния прокурор.
7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата
Съгласно предоставената справка средната натовареност на прокурор в
прокуратурата за 2021г. е 1634,3, а за 2020г. – 1686,1.
8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.
Извършва се съгласно указанията на главния прокурор на РБ.
Изготвят се : Анализ на влезлите в сила оправдателни присъди, както и на
съдебни актове за връщане на дела на РП Костинброд за годината. Изготвят
се и Доклади за дейността на Районна прокуратура Костинброд и
разследващите органи за съответната година.
9.
НАЛОЖЕНИ
НАКАЗАНИЯ
И
ПООЩРЕНИЯ
административния ръководител за целия проверяван период.

от

Със Заповед № 1089/14.09.2021г. на административния ръководител на
ОП София е образувано дисциплинарно производство срещу Диляна Чолева
– прокурор в РП Костинброд. Копие от заповедта е изпратена на ВКП, отдел
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шести „Административен“, откъдето е обърнато внимание, че образуваното
дисциплинарно производство е в несъответствие с чл.311 и чл.312 от ЗСВ. С
оглед становището на ВКП, образуваното дисциплинарно производство е
изпратено, за упражняване правомощията по Глава XVI от ЗСВ.
Със Заповед № РД-04-169/ 22.11.2021г. по реда на чл. 310, ал.2, вр. с
ал.1 от ЗСВ, административният ръководител на РП Костинброд е отказал да
образува дисциплинарно производство срещу прокурор Диляна Чолева.
Със Заповед № 1046/03.09.2021 г. на административния ръководител на
ОП София е образувано дисциплинарно производство срещу Иван Иванов –
прокурор в РП Костинброд. Копие от заповедта е изпратена на ВКП, отдел
шести „Административен“, откъдето е обърнато внимание, че образуваното
дисциплинарно производство е в несъответствие с чл. 311 и чл. 312 от ЗСВ. С
оглед становището на ВКП, образуваното дисциплинарно производство е
изпратено, за упражняване правомощията по Глава XVI от ЗСВ.
Със Заповед № РД-04-168/ 22.11.2021г. по реда на чл. 310,ал. 2, вр. с
ал.1 от ЗСВ, административният ръководител на РП Костинброд е отказал да
образува дисциплинарно производство срещу прокурор Иван Иванов.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства
В Районна прокуратура Костинброд се спазват Указанията, дадени в
Правилника за администрацията на Прокуратура на РБ, изм. бр. 33 от
17.04.2018г.
Със Заповед № 115/05.09.2014г. на административния ръководител е
определен служител, който да осъществява приемането, съхраняването и
предаването на веществени доказателства, а също и да води и съхранява
Книга за веществените доказателства, съгласно Правилника за
администрацията на ПРБ.
Със Заповед № 117/05.09.2014г. е назначена комисия за извършване на
ежегодна проверка на намиращите се на съхранение в РП-Костинброд
веществени доказателства. За извършената проверка се съставя протокол по
реда на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за администрацията на ПРБ.
В изпълнение на писмо № 4134/2012г от 22.04.2014г. на главния
прокурор, и.д. административния ръководител на РП Костинброд е издал
Заповед № 107/28.08.2014 г., с която е указал в случаите на изземване на
веществени доказателства по досъдебни производства, представляващи пари
и други ценности, наблюдаващите прокурори от РП Костинброд незабавно
да уведомяват административния ръководител на РП Костинброд, с оглед
своевременно сключване на договор за наем на банков сейф, със съответната
банка на територията на гр. Костинброд.
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Установи се, че в РП Костинброд е създадена необходимата
организация за приемане, съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ,
както и за съхранение на пари и ценности, в изпълнение на разпоредбата на
чл. 110, ал. 5 от НПК и указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на
главния прокурор.
11. ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ на административния
ръководител по организация на дейността на прокуратурата.
По указание на главния прокурор :
за 2021 г.- 15 бр.
за 2020 г.- 9 бр.
По собствена преценка:
за 2021г.- 165 бр.
за 2020г. - 141 бр.
12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от горестоящите прокуратури или
други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска
дейност.
От Окръжна прокуратура София
През 2021г.
-Проверка от прокурори от Окръжна прокуратура София на
досъдебните производства, водени за престъпления по чл. 343б от НК, които
са били прекратени през 2020г. Проверяващият екип е предложил да се
извърши служебна проверка по едно досъдебно производство /ДП №
38/2016г. по описа на РУ-Костинброд, пр. пр. № 218/2016г. по описа на РП
Костинброд/, относно постановлението за прекратяване на наказателното
производство. Същото е изискано и изпратено в Окръжна прокуратура
София, която го е потвърдила.
Проверка от прокурори от ОП-София, извършена в периода
11.01.2021г. – 15.01.2021г. на досъдебните производства, образувани преди
01.01.2015г. за престъпления против личността по чл. 128-135 от НК,
възложена със Заповед № 12/2021г. на окръжния прокурор на Окръжна
прокуратура София.
Проверка относно спазване на принципа на случайно разпределение на
преписките и делата за периода 01.01.2021г. – 31.10.2021г., разпоредена със
Заповед № 1352/2021г. на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура
София. При извършената проверка, проверяващият екип от прокурори на ОП
София, е установил, че няма пропуски при разпределението на преписките и
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делата на случайния принцип/ чрез модула за случайно разпределение на
УИС-3, поради което не отправил препоръки.
През 2020г.
Проверка на всички досъдебни производства, образувани преди
01.01.2015 г. за престъпления против личността по чл. 128-135 от НК.
Проверяващият екип е констатирал, че не са установени досъдебни
производства, разследването по които да не е извършено в рамките на
законоустановените, респ. удължавани по съответния ред срокове.
Констатирал е също, че по спрените досъдебни производства се изискват
периодично справки по реда на чл.425, ал. 1 от НПК, относно предприети
действия от органите на МВР за разкриване на извършителите на
престъпленията.
За второто полугодие на 2020г. е извършена проверка на всички
досъдебни производства, образувани преди 01.01.2015г. за престъпления
против личността по чл.128-135 от НК, като до момента в Районна
прокуратура Костинброд не е изпратен доклад от извършената проверка.
От Апелативна прокуратура София
За отчетния период са извършени две проверки, а именно:
-Тематична проверка относно изпълнение на Инструкцията за
поддръжка и използване на електронния регистър на лица с неприключили
наказателни производства на главния прокурор на РБ и на Споразумението
между ПРБ и МВР за взаимодействие при разследване на две и повече
досъдебни производства срещу един и същ обвиняем. След запознаване с
доклада от извършената проверка, Окръжна прокуратура София е уведомена,
че е създадена организация за незабавно отразяване в УИС на всяко действие
по цитираната категория дела. Освен това се осъществява контрол върху
срочността на делата и контрол за своевременно уведомяване на КПКОНПИ
при наличие на предпоставки за това.
-Тематична ревизия на прекратените в периода 01.01.2020г. –
30.06.2020г. досъдебни производства, с предмет наркотични вещества. След
запознаване с обобщения доклад на Апелативна прокуратура София и
разпореждане № 26/24.11.2020г. на окръжния прокурор на Окръжна
прокуратура София, е създадена организация за изпълнение на дадените
препоръки.
От ВКП
През 2020г. прокурори от отдел 06 „Административен“, направление
„Инспекторат“ на Върховна касационна прокуратура са извършили проверка
по повод подаден сигнал от Кмета на община Костинброд, в който е изразено
неудовлетвореност от работата на Районна прокуратура Костинброд по повод
жалби и сигнали от него лично в качеството му на длъжностно лице срещу
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лицата И.З., Л.З., Б.З. и М.Л. В резултат от извършената правна оценка на
установените факти проверяващият екип е преценил, че в хода на проверката
не са събрани достатъчно данни, от които да се изведе обоснован извод за
системност и за виновно поведение от страна на наблюдаващите прокурори,
респ. че не са налице основания за ангажиране на дисциплинарна
отговорност на прокурор Диана Спасова – административен ръководител на
РП Костинброд и на прокурор Иван Иванов - прокурор в РП Костинброд.
-През 2021г. е извършена тематична ревизия, съгласно Заповед № РД04-77/11.03.2021г. на главния прокурор на Република България, от ревизиращ
екип от отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура.
Проверката обхваща неприключени производства, образувани по жалби
срещу/от И.З., Л.З. и Б.З., за периода от 22.06.2020г. до момента на
проверката. Вторият пункт на проверката се отнася до неприключени
преписки с продължителност над два месеца и нерешени от прокурор.
Третият касае неприключени досъдебни производства с продължителност на
разследването над една година. Четвърта точка от обхвата на проверката
касае спрени наказателни производства на основание чл. 244, ал. 1,т. 1 и т. 3
от НПК. Въз основа на направените изводи от проверката, са дадени
препоръки към административния ръководител на Районна прокуратура
Костинброд и към наблюдаващите прокурори. Предприети са
организационни мерки от административния ръководител на РП Костинброд,
който е издал Заповеди № РД-04-69/2021г., № РД-04-70/2021г. и № РД-0471/2021г. за изпълнение на дадените препоръки.
13. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, в които са участвали прокурори и
съдебни служители.
В проверявания период прокурорите от РП Костинброд не са участвали
в обучения.
През 2021г. един съдебен деловодител е участвал в дистанционно
обучение на тема „Работа с УИС-3, електронни регистри, справки, работа с
програмата за случайно разпределение на преписките и делата, грешки при
работа и отстраняването им“ и един съдебен деловодител е участвал в
дистанционно обучение на тема „Анализ на проблеми при интегриране на
информацията между ЦИАСС и ядрото на ЕИСПП.
През 2020г. един съдебен деловодител е участвал в дистанционно
обучение на тема „Работа с УИС-3, електронни регистри, справки, работа с
програмата за случайно разпределение на преписките и делата, грешки при
работа и отстраняването им“.
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ.
1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2021 г. –958 /през 2020 г. 1104/. От тях:
- новообразувани – през 2021 г. -889 /през 2020г.- 996/;
- образувани в предходни периоди: през 2021 г. – 69 /през 2020 г. 108/;
2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка през
2021г. – 251 броя. /през 2020 г. – 245/
2.1 преписки, върнати след извършена предварителна проверка – през
2021г.- 237 бр. /през 2020г. – 219 бр./
3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка няма и за двете години.
4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:
4.1. до два месеца – 2021 г.- 249 /2020 г. –243/
4.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – 2021 г. -2 бр., за 2020 г.- няма
5. РЕШЕНИ - през 2021 г. - общо 853 /през 2020г. -957/.
От тях :
5.1. Решени в едномесечен срок – за 2021 г. – 850, /през 2020г. -955/.
5.2 Решени след изтичане на едномесечния срок – за 2021 г. – 3, /през
2020г. -2/.
Бяха изискани и проверени преписките, по които предварителната
проверка е продължила над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ:
Пр. пр. № 1108/2021г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Диляна Чолева. Преписката е образувана по постъпил на
13.12.2021 г. в РП Костинброд сигнал и с протокол за избор от 14.12.2021 г.
е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 20.12.2021 г.
е възложено извършване на предварителна проверка, с дадени указания и
срок от 1 месец. На 14.02.2022 г. в РП Костинброд са постъпили
допълнителни материали, които с писмо от 23.02.2022г. са изпратени на РУ
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Костинброд. С писмо от 25.02.2022г. срокът на проверката е удължен с още
30 дни. С писмо на районния прокурор от 01.03.2022 г. срокът на проверката
е удължен с още 30 дни, считано от 20.02.2022 г. На 23.03.2022 г. е
изпратено напомнително писмо от наблюдаващия прокурор до началника на
РУ Костинброд, че срокът е изтекъл и следва да се предприемат мерки за
незабавно изпращане на преписката. Преписката е върната на 24.03.2022 г. в
прокуратурата. С постановление от 29.03.2022 г. е отказано образуване на
досъдебно производство.
Пр. пр. № 468/2021г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Иван Иванов. Преписката е образувана по постъпили на
21.05.2021 г. в РП Костинброд материали по тяхна преписка и с протокол за
избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 29.06.2021 г. е разпоредено на РУ Костинброд
извършване на проверка с дадени указания и срок от 30 дни. Срокът на
проверката е удължен с още 30 дни от наблюдаващия прокурор, считано от
29.07.2021 г. Преписката е постъпила в РП Костинброд на 04.08.2021г., с
извършена проверка. С постановление от 01.09.2021г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и
начина за обжалване.
Установи се, че на практика и по двете преписки проверката е
извършена в сроковете по ЗСВ. На проверяващия екип беше предоставена и
справка за преписки, по които наблюдаващите прокурори от РП
Костинброд са се произнесли над едномесечния срок. От нея е видно, че за
2020г. и 2021г. прокурорите са допуснали забавяне в произнасянето общо
по 5 преписки, което е незначително и не е повлияло върху общата
продължителност на производството.
5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
през 2021г. общ брой – 811 /през 2020г. - 836/. От тях: обжалвани през 2021г.
- 27 постановления, от които 15 са отменени; през 2020 г. обжалвани 30, от
които 15 отменени.
5.4. Образувани досъдебни производства: през 2021г. - общо 102,
през 2020г. – 103 бр.
6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период – за 2021 – 42 /за 2020 г. -43/.
За проверявания период няма нерешени преписки по които не е
извършена проверка или проверката е приключила, които се намират за
решаване при прокурор над един месец.
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Бяха изискани и проверени преписки, приключили с постановления за
отказ от образуване на досъдебно производство, които са били отменени:
Пр. пр. № 155/2020г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Диана Спасова. Преписката е образувана по повод постъпила
жалба на 31.01.2020 г. в РП Костинброд, която на същата дата с протокол за
избор е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
04.02.2020 г. е възложено на РУ Костинброд, извършването на проверка, с
дадени подробни указания и срок от 20 дни. Преписката е постъпила в
прокуратурата с изпълнени указания на 12.02.2020 г. На 05.03.2020 г. в РП
Костинброд е постъпила допълнителна жалба и с постановление от
06.03.2020 г. е възложено на РУ Костинброд извършване на проверка със
срок от 20 дни. Преписката е върната в прокуратурата на 19.03.2020 г. С
постановление от 16.04.2020 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя, като е указан реда и начина на обжалване. На 29.05.2020 г. в
прокуратурата е постъпила, препратена от РС Костинброд, жалба срещу
постановлението за отказ да се образува ДП, по компетентност. С писмо от
02.06.2020 г., жалбата заедно с материалите по преписката, са изпратени на
ОП София. С постановление от 21.07.2020 г. по пр. пр. № 1563/2020 г.
прокурор от ОП София е потвърдил постановлението на РП Костинброд за
отказ да се образува ДП за извършено престъпление по чл. 182, ал. 2 НК и е
отменил постановлението, в частта му в която е постановен отказ да се
образува ДП за извършено престъпление по чл. 296, ал.1 НК. Разпоредено е
преписката да се върне на РП Костинброд за извършване на допълнителна
проверка по въпросите, посочени в обстоятелствената част на
постановлението. Преписката е върната на 24.07.2020 г. в РП Костинброд. С
постановление от 24.08.2020 г. е възложено на РУ Костинброд извършване
на проверка, с дадени указания, съобразени с указанията в отменителното
постановление на ОП София и срок за извършване на проверката 20 дни.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на
10.09.2020 г. С постановление от 01.10.2020 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. Разпоредено е препис да се изпрати на
жалбоподателя, указан е реда и начина на обжалване.
Пр. пр. №285/2020г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Диана Спасова. Преписката е образувана по постъпил на
11.03.2020 г. в РП Костинброд сигнал, която с протокол за избор от същата
дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
16.03.2020 г. е възложено на РУ Костинброд извършване на проверка, с
дадени указания и срок от 30 дни. С постановление от 27.04.2020 г. срокът
на извършване на проверката е удължен до 10.05.2020 г. Преписката е
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постъпила в РП Костинброд с извършена проверка на 12.05.2020 г. С
постановление от 28.05.2020 г. е отказано образуване на ДП. Разпоредено е
препис да се изпрати на жалбоподателя, като е указан ред и начин на
обжалване. На 04.06.2020 г. в РП Костинброд е постъпила жалба срещу
постановлението, която заедно с преписката е изпратена на ОП София, с
писмо от 16.06.2020 г. С постановление от 29.06.2020 г. по пр. пр. №
1770/2020 г. прокурор от ОП София е отменил постановлението на РП
Костинброд. Преписката е върната в прокуратурата на 02.07.2020 г. С
постановление от 07.07.2020 г. наблюдаващият прокурор е възложил на РУ
Костинброд извършване на проверка, за изпълнение указанията в
отменителното постановление, като е указан срок от 15 дни за извършването
ѝ. Преписката е върната в прокуратурата на 13.07.2020 г. На 14.07.2020 г. са
постъпили допълнителни материали и с постановление от 17.08.2020 г.
преписката отново е изпратена на РУ Костинброд за извършване на
проверка, със срок до 04.09.2020 г. Преписката е постъпила в РП Костинброд
на 26.08.2020 г. С постановление от 21.09.2020 г. отново е отказано
образуване на досъдебно производство. На 07.10.2020 г. в РП Костинброд е
постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с материалите по
преписката, с писмо от 08.10.2020 г., е изпратено на ОП София. С
постановление от 23.10.2020 г. прокурор от ОП София е потвърдил
постановлението на РП Костинброд за отказ от образуване на ДП. С писмо
постъпило на 11.11.2020 г. в РП Костинброд преписката е изискана от ОП
София, поради постъпила жалба срещу постановлението, където е изпратена
с писмо от 13.11.2020 г. С постановление от 27.11.2020 г. по пр. пр. №
3586/2020 г. прокурор от АП София е потвърдил, като правилно и
законосъобразно постановлението на прокурора от ОП София, с което е било
потвърдено постановлението за отказ да се образува наказателно
производство на РП Костинброд.
Пр. пр. 824/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Иван Иванов. Преписката е образувана на 31.07.2020 г. във
връзка с постъпили материали от РУ Костинброд по тяхна преписка и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 11.09.2020 г. е отказано образуване на
досъдебно производство. Разпоредено е препис да се изпрати на
жалбоподателя и е указан реда и начина на обжалване. На 23.10.2020 г. в РП
Костинброд е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
материалите по преписката е изпратена на ОП София, с писмо от 28.10.2020
г. С постановление от 02.12.2020 г. по пр. пр. № 3248/2020 г. прокурор от ОП
София е отменил постановлението на РП Костинброд, като е указал да се
извърши по задълбочена проверка, след което преписката да се реши по
същество. Преписката е върната в РП Костинброд на 07.12.2020 г. и с
постановление от 14.01.2021 г. е изпратена на РУ Костинброд за извършване
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на допълнителна проверка, с дадени подробни указания и срок от 30 дни.
Преписката е постъпила в РП Костинброд на 05.02.2021 г. С постановление
от 19.02.2021 г. отново е отказано образуване на досъдебно производство.
Разпоредено е препис да се изпрати на жалбоподателя и е указан реда и
начина на обжалване.
Пр. пр. 315/2021 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Диляна Чолева. Преписката е образувана по постъпила на
12.04.2021 г. в РП Костинброд молба, която с протокол за избор от същата
дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
14.04.2021 г. преписката е изпратена на РУ Костинброд, за извършване на
проверка, с дадени указания и срок от 1 месец. Преписката е върната на
10.06.2021 г., с извършена проверка. С постановление от 15.06.2021 г. е
отказано образуване на досъдебно производство, разпоредено е препис да се
изпрати на жалбоподателя, като е указан реда на обжалване. С писмо,
постъпило в РП Костинброд на 23.07.2021 г., преписката е изискана от ОП
София, където е изпратена, с писмо от 26.07.2021 г. С постановление от
21.09.2021 г. по пр. пр. № 1948/2021 г. прокурор от ОП София е отменил
постановлението на РП Костинброд и е върнал преписката за извършване на
допълнителна проверка, с дадени указания. Преписката е постъпила на
27.09.2021 г. в РП Костинброд и с постановление от 05.10.2021 г.
наблюдаващият прокурор е възложил на РУ Костинброд извършване на
проверка, с оглед изпълнение указанията на ОП София, като е определен
срок за проверката 1 месец. Преписката е постъпила в прокуратурата на
09.11.2021 г., с извършена проверка. С постановление от 24.11.2021 г. отново
е отказано образуване на досъдебно производство. Препис от
постановлението е изпратен с обратна разписка на 25.11.2021 г. на
жалбоподателя.
Пр. пр. 805/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Диляна Чолева. Преписката е образувана по постъпила в РП
Костинброд на 27.07.2020 г. молба, с приложения, изпратена по
компетентност от ВКП и с протокол за избор от същата дата е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С постановление от 11.08.2020 г. преписката е
изпратена на РУ Костинброд за извършване на проверка, с дадени указания и
срок от 30 дни. Срокът на проверката е удължен от наблюдаващия прокурор
с още 30 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата на 28.09.2020 г., с
извършана проверка. С постановление от 01.10.2020 г. е отказано образуване
на досъдебно производство. Разпоредено е препис да се изпрати на
жалбоподателя, като е указан реда на обжалване. На 08.10.2020г. в РП
Костинброд е постъпила жалба срещу постановлението, което заедно с
материалите по преписката е изпратена на ОП София на 12.10.2020 г. С
постановление от 17.11.2020 г. по пр. пр. № 3075/2020 г. прокурор от ОП
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София е отменил постановлението на РП Костинброд и е върнал преписката
за изпълнение на дадени указания. Преписката е постъпила в прокуратурата
на 20.11.2020 г. С постановление от 17.12.2020 г. наблюдаващият прокурор е
възложил на РУ Костинброд извършване на проверка, за изпълнение
указанията на ОП София, като е определил срок един месец. Преписката е
постъпила в прокуратурата на 08.01.2021 г. На 10.02.2021 г. наблюдаващият
прокурор е изпратил на ОП София самоотвод. С постановление от 17.02.2021
г. по пр. пр. № 470/2021 г. прокурор от ОП София е отказал да уважи
самоотвода на прокурор Чолева и е върнал преписката за произнасяне по
същество. Преписката е върната на РП Костинброд на 19.02.2021 г. С
постановление от 11.03.2021 г. наблюдаващият прокурор е отказал да
образува досъдебно производство. На 20.05.2021 г. в РП Костинброд е
постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с материалите по
преписката е изпратен на ОП София, с писмо от 03.06.2021 г. С
постановление от 12.07.2021 г. прокурор от ОП София е отменил
постановлението на РП Костинброд, отказал е да уважи искането за отвод на
наблюдаващия прокурор Чолева и е върнал преписката за изпълнение на
дадени указания. В отменителното постановление е посочено, че не са
изпълнени указания на ОП София, дадени в предходното отменително
постановление. По отношение на искането за отвод на прокурор Чолева в
мотивите е посочено, че „същата демонстрира явно нежелание за работа
по
преписката,
изясняване
на
фактическата
обстановка
и
законосъобразното и решаване. Същевременно, обаче липсват каквито и да
било данни за пряката или косвената и предубеденост и
заинтересованост.“ Преписката е върната в прокуратурата на 15.07.2021 г.
С постановление от 23.07.2021 г. преписката е изпратена на РУ Костинброд
за допълнителна проверка, като е посочено да се изпълнят стриктно
указанията, дадени в отменителното постановление на ОП София.
Определен е срок от един месец. Срокът на проверката е удължен от
наблюдаващия прокурор с още един месец. Преписката е върната на
22.10.2021 г. в прокуратурата, с извършена проверка. С постановление от
25.11.2021 г. е отказано образуване на досъдебно производство. На
18.02.2022 г. в РП Костинброд е постъпила жалба срещу постановлението,
която заедно с материалите по преписката е изпратена на ОП София, с писмо
от 22.02.2022 г. С постановление от 28.03.2022 г. прокурор от ОП София е
отменил постановлението на РП Костинброд и изпратил преписката с дадени
указания, като в мотивите отново изрично е посочено, че не са изпълнени
указанията на ОП София дадени в предходните отменителни
постановления. Преписката е върната в РП Костинброд на 31.03.2022 г. С
постановление от 11.04.2022 г. е възложено на РУ Костинброд извършване
на проверка, за изпълнение указанията на ОП София, като е определен срок
от един месец.
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Възложените от прокурорите предварителни проверки се извършват
в указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ.
Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.
В постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство прокурорите са разпореждали препис да се изпраща на
жалбоподателите, като е указван реда и начина на обжалване. Преписи от
постановленията се изпращат с препоръчана поща, без обратна разписка,
чрез Български пощи за което се съставя ежедневен опис с дата, подпис и
печат на прокуратурата и представител на българските пощи. В описите
се описват името на адресата, номера на преписката и бар кода на
пратката.
Постъпилите жалби срещу постановленията се администрират
своевременно и се изпращат по компетентност на горестоящата
прокуратура.
През проверявания период сравнително малко постановления за отказ
от образуване на досъдебно производство са били обжалвани /от общо 1647
постановления са обжалвани 57, т. е. 3,4%./, но значителен брой от тях са
били отменени от горестоящите прокуратури /от общо обжалваните 57
постановления са отменени 30, т. е. 52 %/. При проверката на конкретни
преписки се установи, че след отмяна на постановленията наблюдаващите
прокурори, като цяло, предприемат незабавни мерки за изпълнение на
указанията. Изключение се наблюдава само при пр. пр. № 805/2020 г. на
прокурор Чолева, по която постановлението е отменено три пъти и в
мотивите е посочено, че не се изпълняват указанията на ОП София и
наблюдаващият прокурор демонстрира явно нежелание за изясняване на
фактическата обстановка. Това е довело до прекомерна продължителност
на производството /преписката е образувана на 27.07.2020г. и към момента
все още е във фаза извършване на проверка/.
Движението на преписките се проследи и във входящия дневник, като
се установи, че записванията са коректни и кореспондират с материалите.
IІІ. ПРОВЕРКА на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в РП Костинброд, на основание чл. 54, ал. 1, т.
2 ЗСВ
1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП.
През 2021г. в РП Костинброд са наблюдавани общо 595 досъдебни и
бързи производства, от които образувани през проверявания период - 336,
образувани в предходни години - 259.
Решени от прокурор - 367, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - 18.
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През 2020г. в РП Костинброд са наблюдавани общо 696 досъдебни и
бързи производства, от които образувани през проверявания период - 346,
образувани в предходни години – 350.
Решени от прокурор - 467, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода – 14.
През 2021г. са наблюдавани 59 бързи производства, от
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК.
В срока по чл. 357, ал. 1 т. 5 НКП- 8 и по 23 е
разследването да се извърши по общия ред.
През 2020г. са наблюдавани 45 бързи производства, от
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК
В срока по чл. 357, ал. 1 т. 5 НКП- 10 бр. и по 18 е
разследването да се извърши по общия ред.

които по 24
постановено
които по 17
постановено

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2021г.- ДП, изпратени на разследващия орган – брой, основания за
връщане;
-по чл.196, ал.1,т.2 от НПК – 331 броя
-чл. 242, ал. 2 от НПК – 3 броя
-чл. 226, ал. 2 от НПК – 8 броя
- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия – по 17
дела е извършено привличане и разпит.
За 2020г.,
- ДП, изпратени на разследващия орган – брой, основания за
връщане- 6 броя по чл. 242, ал. 2 от НПК;
- ДП, по които прокурорът е извършил необходимите действия –21
броя привличане и разпит.
3. ДЕЙСТВИЯ на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК през
проверявания период – няма за проверявания период.
4. Спрени наказателни производства
Спрените наказателни производства в РП Костинброд през 2021г. са
общо 100, от които срещу неизвестен извършител –98 и срещу известен
извършител - 2.
Спрените наказателни производства в РП Костинброд през 2020г. са
общо 159, всички срещу неизвестен извършител
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Беше извършена проверка на случайно избрани дела, водени срещу
неизвестен извършител, спрени през 2020г. и 2021г., като резултатите са
отразени и в табличен вид.
Дата на
спиране

Указания за
периодично
уведомяване

Справки от МВР

Напом.
писма

ДП№

Пр.№

ДП № 94/20г.
РУ- Костинброд
ДП № 54/20г.
РУ- Костинброд

508/2020 г.
Диана Спасова
426/2020г.
Диана Спасова

20.01.2021 г.

периодично

няма

не

21.05.2021 г.

периодично

няма

не

ДП № 90/21г.
РУ- Костинброд
ДП № 5016/19г.
РУ- Костинброд
ДП № 176/21г.
РУ- Костинброд
ДП № 93/21г.
РУ- Костинброд
ДП № 5003/21г.
РУ- Костинброд
ДП № 76/21г.
РУ- Костинброд
ДП № 299/19 г.
РУ- Костинброд
ДП № 259/19г.
РУ- Костинброд
ДП № 349/18г.
РУ- Костинброд
ДП № 5003/19г.
РУ- Годеч

436/2021г.
Диляна Чолева
981/2018 г.
Диляна Чолева
976/2021 г.
Стефка Янкова
393/2021г.
Стефка Янкова
79/2021 г.
Иван Иванов
364/2021 г.
Иван Иванов
971/2019 г.
Диляна Чолева
785/2019 г.
Диана Спасова
43/2019 г.
Иван Иванов
193/2019 г.
Иван Иванов

07.10.2021 г.

няма

няма

не

21.06.2021 г.

няма

няма

не

23.12.2021 г.

няма

няма

не

02.07.2021 г.

няма

няма

не

20.07.2021 г.

няма

няма

не

20.11.2021 г.

няма

няма

не

03.11.2020 г.

няма

няма

не

21.01.2020 г.

периодично

няма

не

11.03.2020 г.

няма

няма

не

10.12.2020 г.

няма

няма

не

Извърши се проверка на дела, водени срещу известен извършител,
спрени през 2021 г., които към момента на проверката не са възобновени,
както следва:
ДП № 118/2020 г. по описа ГПУ Калотина, пр. пр. № 1029/2020 г.
по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Диана Спасова.
Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия
прокурор от 08.10.2020 г., за престъпление по чл. 279, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1
вр. чл. 20, ал. 1 НК. Към делото са приложени четири броя постановления
от 08.10.2020 г. за привличане на обвиняем, на които в горния десен ъгъл е
отразено „докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, прокурор“, но тези
графи не са попълнени. По делото се съдържа доклад по чл. 226, ал. 1 НПК от
27.01.2021 г. и от 04.06.2021 г. С постановление от 14.07.2021 г. делото е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. В
постановлението е посочено, че като обвиняеми по делото, с постановление
24

от 08.10.2020 г., са привлечени 4 лица. Обвиняемите не са открити за
провеждане на необходимите действия по разследването- предявяване на
прецизирани обвинения и приключването на делото в тяхно отсъствие ще
попречи за разкриването на обективната истина. Обвиняемите са обявени за
ОДИ. В постановлението е посочено само, че подлежи на обжалване пред
РС Костинброд в 7-мо дневен срок, но няма указания към полицейските
органи за периодично докладване за резултатите от издирването. С
постановление от 30.08.2021 г. наблюдаващият прокурор е възобновил
производството по делото, тъй като единия от обвиняемия е установен. На
30.08.2021 г. е изготвено постановление за привличане на обвиняем, което е
докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, но
има само подпис на прокурора, без дата. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от 30.08.2021 г. След приключване на
разследването делото е постъпило в прокуратурата. Изготвено е
споразумение между обвиняемия и прокуратурата, което е одобрено с
протоколно определение № 324/01.09.2021 г. по НОХД № 278/2021 г. по
описа на РС Костинброд. С постановление от 08.09.2021 г., делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК до издирване на
останалите трима обвиняеми по делото.
Сл. д. № 65/2016 г. по описа СлО към ОП София, пр. пр. №
471/2016 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Д.
Спасова. Образувано е на 24.06.2016 г. и е водено срещу И.И. за
престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК. ДП е било спряно, тъй
като е изпратена молба за правна помощ до Велико Херцогство Люксембург.
След изпълнението на молбата за правна помощ ДП е било възобновено и е
изготвено постановление за привличане на обвиняем, което не е предявено,
тъй като обвиняемата не е открита за извършване на необходимите действия
по разследването. Същата е обявена за ОДИ. С постановление от 27.04.2021
г. производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК.
Няма разпореждане да се докладва периодично за резултатите от
издирването. По делото са извършвани редовно доклади по чл. 219 и чл. 226
от НПК.
Установява се, че по всички проверени спрени дела, водени срещу
известен извършител и неизвестен извършител, наблюдаващите прокурори
не са осъществявали необходимия контрол. В много малка част от
постановленията за спиране, се съдържат указания към органите на
полицията периодично да докладват резултатите от проведените ОИМ, но
по нито едно от проверените дела не се съдържат писма, с които да се
изискват справки за резултатите от издирването, както и да е
предоставяна такава информация. Лицата, поради чието отсъствие са
били спрени делата, са били обявени за издирване.
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При предходната комплексна планова проверка, извършена от ИВСС
също е констатирано, че наблюдаващите прокурори не осъществяват в
достатъчна степен контрол над работата по спрени дела, но
административният ръководител беше предприел организационни мерки за
преодоляване на констатирания пропуск, с издаване на Заповед №
111/10.10.2013г. и Заповед № 62/22.04.2015г., с които е регламентирал
работата по спрените наказателни производства, поради което не е
отправяна препоръка в тази насока. При настоящата проверка се
установи, че административният ръководител не е упражнил ефективен
контрол върху изпълнението на издадените заповеди, поради което и
предприетите мерки не са довели до реален резултат.
5. Възобновени наказателни производства
Възобновени наказателни производства през 2021г. – 21. От тях спрени
срещу неизвестен извършител -18, срещу известен извършител – 3.
Възобновени наказателни производства през 2020г. – 16. От тях спрени
срещу неизвестен извършител - 14, срещу известен извършител -2.
6. Прекратени наказателни производства
През 2021г. са прекратени общо 102 ДП, от тях обжалвани пред съда –
1, което е потвърдено. Обжалвани пред горестоящите прокуратури- 7, от
които 3 са отменени. Служебно отменени от горестоящите прокуратури няма. Прекратени ДП поради изтекла давност –1.
През 2020г. са прекратени общо 158 ДП, от тях обжалвани пред съда –
1, което е отменено. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – 4, които
са отменени, служебно отменени от горестоящите прокуратури - няма.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 37.
Наказателни производства прекратени на основание чл. 369, ал.2,
пр. 1 и ал. 4 от НПК през проверявания период – няма.
Прекратени ДП
- на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК
през 2021г.- 67 бр. /през 2020г. -93/
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК - през 2021г. -10/ през
2020 г. -9/
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 8а от – няма
за проверявания пероид
Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване – няма за проверявания период.
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Бяха изискани и проверени дела, по които през проверявания период
наказателното производство е било прекратено и постановленията са били
обжалвани и отменени:
ДП № 5015/2020 г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр. № 897/2019г.
по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор И. Иванов.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 28.07.2020 г. за
престъпление по чл. 206, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван
последно с два месеца, считано до 28.05.2021 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 13.05.2021 г., с мнение за прекратяване. С постановление
от 11.06.2021 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243,
ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на пострадалата, като е указан реда и начина
на обжалване. На 14.09.2021 г. в РП Костинброд е постъпила жалба срещу
постановлението, която с писмо заедно с материалите по ДП са изпратени на
ОП София, за служебна проверка. С постановление от 27.09.2021 г. по пр.
пр. № 117/2020 г. прокурор от ОП София е отменил постановлението за
прекратяване, като в мотивите е посочил, че разследването по делото не е
пълно и всестранно. Делото е върнато в РП Костинброд на 29.09.2021 г. На
01.10.2021 г. наблюдаващият прокурор е подал възражение срещу
постановлението на ОП София до АП София. С постановление от 22.10.2021
г. по пр. пр. № 2673/2021 г. прокурор от АП София е потвърдил
постановлението на ОП София и е оставил без уважение възражението на
прокурор Иванов, като е върнал делото на РП Костинброд за изпълнение на
указанията на ОП София. Делото е постъпило в РП Костинброд на
26.10.2021 г. На 24.11.2021 г. прокурор Иванов е подал възражение до ВКП
срещу постановлението на АП София. С писмо от 20.12.2021 г. по пр. пр. №
15081/2021 г. прокурор от ВКП е върнал досъдебното производство, като е
посочил, че съгласно указанието за осъществяване на инстанционен и
служебен контрол в прокуратурата, служебен контрол може да се осъществи
по еднократно възражение на прокурора и в случая такъв е осъществен с
произнасянето на АП София. С постановление от 18.01.2022 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил делото на разследващия орган за
изпълнение на указанията в отменителното постановление. Срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано до 22.04.2022 г.
ДП № 46/2020 г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр. № 944/2019г. по
описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор И. Иванов. Досъдебното
производство е образувано с постановление от 05.03.2020 г. на прокурор
Иванов за престъпление по чл. 290, ал. 1 НК. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано до 04.03.2021 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 12.03.2021 г. с мнение за прекратяване. С
постановление от 16.03.2021 г. производството по делото е прекратено на
27

основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 1 НПК. С писмо от
20.04.2021 г. делото е изискано от ОП София във връзка с постъпила жалба,
където е изпратено с писмо от 21.04.2021 г. С постановление от 18.05.2021 г.
по пр. пр. № 1035/2021 г. прокурор от ОП София е отменил постановлението
на РП Костинброд, тъй като наказателното производство е прекратено при
непълнота на доказателствения материал, без да са извършени всички
действия по разследването, необходими за разкриване на обективната
истина. Делото е върнато в РП Костинброд на 21.05.2021 г. С постановление
от 22.06.2021 г. делото е върнато на разследващия за изпълнение на
указанията в отменителното постановление. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано до 17.05.2021 г.
ДП № 277/2018 г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр. № 697/2018г.
по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Д. Спасова.
Досъдебното производство е започнало на 27.09.2018 г. за престъпление по
чл. 216, ал. 1 НК. С постановление от 10.02.2020 г. производството по
делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. С постановление от
19.05.2020 г. производството е възобновено. С постановление от 07.04.2021
г. производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр.
чл. 24, ал. 5, т. 1 НПК. С постановление от 04.08.2021 г. по пр. пр. №
2324/2021 г. прокурор от ОП София е отменил постановлението на РП
Костинброд. Делото е върнато на 09.08.2021 г. в РП Костинброд. На
11.08.2021 г. е подадено възражение от наблюдаващия прокурор до АП
София. С постановление от 09.09.2021 г. по пр. пр. № 2279/2021 г. прокурор
при АП София е потвърдил постановлението на ОП София и оставил
възражението без уважение. На 11.11.2021 г. е подадено възражение от
наблюдаващия прокурор срещу постановлението на АП София. С
постановление от 22.12.2021 г. по пр. пр. №14443/2021 г. прокурор от ВКП е
потвърдил постановлението на АП София и не е уважил възражението на РП
Костинброд. Делото е върнато в РП Костинброд на 30.12.2021 г. С
постановление от 19.01.2021 г. материалите са изпратени на разследващия за
изпълнение на указанията. Срокът на разследване е удължен с два месеца,
считано до 20.04.2022 г.
ДП № 44/2020 г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр. № 373/2020г. по
описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Д. Чолева. На 04.04.2020
г. е образувано бързо производство на основание чл. 356, ал. 3 НПК за
престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на
13.04.2020 г., с мнение за съд. С постановление от 21.04.2020 г.
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т. 1, вр.
чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК. С писмо, постъпило в РП Костинброд на 24.04.2020 г.,
ДП е изискано за служебен контрол във връзка със сигнал от началника на
РУ Костинброд, където е изпратено на 29.04.2020 г. С постановление от
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27.05.2020 г. по пр. пр. № 1113/2020 г. прокурор от ОП София е отменил
постановлението на РП Костинброд. Делото е върнато в прокуратурата на
01.06.2020 г. и с постановление от 24.06.2020 г. делото е взето от разследващ
полицай при РУ Костинброд и е възложено на разследващ полицай при РУ
Годеч. С постановление от 25.06.2020 г. е разпоредено разследването по
бързото производство да се проведе по общия ред. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано до 06.10.2020 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 03.09.2020 г., с мнение за съд. Изготвено е
споразумение от 07.10.2020 г., което е внесено в съда, с писмо от 08.10.2020
г. С протоколно определение от 15.10.2020 г. по НОХД № 324/2020г.
споразумението е одобрено.
От предоставената от РП Костинброд информация е видно, че през
проверявания период незначителен брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /от общо прекратени 260
досъдебни производства са обжалвани 13, т.е. 5%, /. Броят на отменените
актове е общо 5 за проверявания период, т. е. 38%. При предходната
проверка е отправена препоръка към наблюдаващите прокурори за
подобряване работата по тази категория дела, тъй като отмяната и
връщането на делата, поради неизвършване на всички действия по
разследването, необходими за разкриване на обективната истина, при
всички случаи води до неоснователно забавяне на наказателното
производство.
След отмяната на постановленията и връщане на делото,
наблюдаващите прокурори го изпращат незабавно на разследващия орган, с
дадени указания, съобразени с тези в отменителния акт.
7. Удължаване на
производства:

срока

на

разследване

по

досъдебните

7.1. През 2021г.
7.1.1. Изготвени предложения от разследващите органи до
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока
на разследване - общо 1053, всички уважени.
7.1.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния
ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него
прокурор на основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК - общо 970, всички
са уважени.
7.2. През 2020г.
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7.2.1 Изготвени предложения от разследващите органи до
наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока
на разследване - общо 555, всички уважени.
7.2.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния
ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него
прокурор на основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК – 532, всички
уважени.
8. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството
ДП с продължителност на разследването над 6 месеца за 2021 г. –
125, а за 2020г. са 116 , като част от делата са посочени и през двете
години.
В предоставената от РП Костинброд справка, като причини за
продължителността на разследването са посочени липсата на
разследващи полицаи, голяма натовареност на разследващите и
пандемичната обстановка. Предприетите мерки от наблюдаващите
прокурори за срочното решаване на делата се изразяват в периодично
изискване за доклад на досъдебните производства, изготвянето на
напомнителни писма, както и отстраняване на разследващия орган
при констатирано продължително бездействие.
За проверявания период ДП, по които от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от две години - през 2021 г. – няма /през
2020 г. -няма/.
ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК – за 2021 г. -11 /през
2020 г. – 2/;
ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил
правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК – за 2021 г. -3 / през
2020 – 13/;
9. Внесени искания до съда за:

Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 3
НПК– няма за проверявания период.
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Внесени МНО през 2021г.- 14 от тях:
МНО „задържане под стража” – общо – 13.
- уважени - 11 бр.
- неуважени – 2.
- подадени протести – 1, който е неуважен.
МНО „домашен арест” общо – 1, което е неуважено.
Внесени МНО през 2020г., общо- 11.
МНО „задържане под стража” – общо – 10.
- уважени - 9 бр.
- неуважени – 1.
- подадени протести – няма.
МНО „домашен арест” общо 1, който е уважен.
Отмяна на мерките за неотклонение:
- в срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК за
2021г.-12; за 2020г. – 1.
- извън срока по чл. 234, ал. 8 от НПК, респ. чл. 63, ал. 4 от НПК –
за 2021г.-няма; за 2020 г. - няма.
10. Наказателни производства на специален надзор.
През проверявания период в РП Костинброд дела на специален надзор
– общо за двете години са 3 бр.
11. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.
- за 2021 г. – 20 бр. ДП извън сроковете по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК и
за 2020 г. 21.
От тях: прокурор Спасова има забавено произнасяне за 2021г. по 11 ДП,
а за 2020г. по 7 ДП; прокурор Иванов има забавено произнасяне за 2021г. по
7 ДП, а за 2020г. по 12 ДП и прокурор Чолева има забавено произнасяне за
2021г. по 2 ДП, а за 2020г. също по 2 ДП.
В предоставената информация от РП Костинброд и в разговор с
административния ръководител, като причини за забавеното произнасяне са
посочени висока лична натовареност на наблюдаващите прокурори и
разследващите полицаи, която натовареност се дължи основно на трайната
необезпеченост с разследващи полицаи, както и обстоятелството, че реално
през проверявания период от 4 щатни прокурорски бройки са били заети три,
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като един от прокурорите е с тежко заболяване. Това от една страна налага
продължителни и непредвидими отпуски по болест, което допълнително
натоварва останалите прокурори, както с новопостъпващи преписки и дела,
така и с работа по заместване по дела, наблюдавани от отсъстващия
прокурор. От друга страна този прокурор е с намален процент на
натовареност в част от групите. Тези кадрови проблеми са изложени от
административния ръководител в доклади до ОП София и АП София, в
резултат на което от м. юни 2020г. до м. декември 200г. в РП Костинброд е
командирован прокурор от РП Сливница, а от м. април 2021г. е бил
командирован прокурор от РП Гоце Делчев.
При предходната комплексна проверка от ИВСС е отправена
препоръка към административния ръководител да следи за спазването на
сроковете за произнасяне от наблюдаващите прокурори. При настоящата
проверка ИВСС отчита обективните причини, посочени от
административния ръководите за допуснатите просрочия, но въпреки
това следва да се създаде необходимата организация и да се положат
усилия от страна на наблюдаващите прокурори за спазване на
предвидените в НПК срокове за произнасяне.
Към 19.04.2022 г. прокурорите в РП Костинброд наблюдават общо 209
досъдебни производства и 31 преписки по следствения надзор /съгласно
предоставена справка/.
От тях по прокурори, както следва:
Диана Спасова - 58 ДП и 7 преписки;
Диляна Чолева - 39 ДП и 3 преписки;
Стефка Янкова - 38 ДП и 12 преписки;
Иван Иванов - 74 ДП и 9 преписки
От тях, при прокурорите Д. Спасова и И. Иванов за решаване са общо
7 ДП и 39 преписки, както следва:
Диана Спасова - 4 ДП и 16 преписки;
Иван Иванов – 3 ДП и 23 преписки;
Прокурорите Диляна Чолева
проверката са в отпуск.

и Стефка Янкова към момента на

Бяха проверени следните досъдебни производства и преписки, намиращи
се за решаване при прокурорите:
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Пр. пр. № 240/2022 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Диана Спасова. Преписката е образувана на 05.04.2022 г. по
постъпила преписка от РУ Костинброд и на същата дата с протокол за избор е
разпределена на наблюдаващия прокурор.
Пр. пр. № 236/2022 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Диана Спасова. Преписката е образувана на 04.04.2022 г. по
постъпила преписка от РУ Годеч и на същата дата с протокол за избор е
разпределена на наблюдаващия прокурор.
Пр. пр. № 93/2022 г. по описа на РП Костинброд, ДП № 29/2022 г. по
описа на РУ Костинброд, наблюдаващ прокурор Диана Спасова.
Досъдебното производство е започнало на 17.02.2022 г. за престъпление по чл.
194, ал. 1 НК. Постъпило е в прокуратурата, с писмо от 13.04.2022 г., с
приключило разследване и мнение за прекратяване и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор.
Пр. пр. № 6/2022 г. по описа на РП Костинброд, ДП № 83/2021 г. по
описа на РУ Годеч, наблюдаващ прокурор Диана Спасова. Досъдебното
производство е започнало, като бързо производство на 29.12.2021 г. за
престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК. С постановление на РП Костинброд от
27.01.2022 г. е разпоредено разследването да се извърши по общия ред. Делото
е постъпило в прокуратурата на 04.04.2022 г., с приключило разследване и
мнение за предаване на съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор.
Пр. пр. № 72/2022 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Иван Иванов. Преписката е образувана на 09.02.2022 г. по
постъпила в РП Костинброд преписка по описа на РУ Костинброд, по
компетентност и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 10.02.2022 г. преписката е
изпратена на РУ Костинброд за извършване на проверка на основание чл. 145,
ал. 1, т. 3 ЗСВ, с дадени указания и срок от 30 дни. Срокът за извършване на
проверката е удължен от наблюдаващия прокурор до 10.03.2022 г. С писмо от
13.04.2022 г. преписката е изискана от началника на РУ Костинброд от
наблюдаващия прокурор, поради изтичане срока за извършване на проверката.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 19.04.2022 г., с извършена проверка
и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
Пр. пр. № 234/2022 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор И. Иванов. Преписката е образувана на 04.04.2022 г. по постъпили
материали по преписка по описа на РУ Годеч и с протокол за избор от същата
дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
Пр. пр. № 128/2018 г. по описа на РП Костинброд, ДП № 185/2018 г. по
описа на РУ Костинброд, наблюдаващ прокурор Иван Иванов. Досъдебното
производство е започнало на 14.06.2018 г. за престъпление по чл. 323, ал. 1 НК.
С постановление от 04.06.2019 г. ДП е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2
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НПК. С постановление от 14.08.2020 г. по пр. пр. № 1880/2020 г. прокурор от
ОП София е отменил постановлението за спиране и е изпратил делото в РП
Костинброд за изпълнение на указания. Делото е върнато в прокуратурата на
20.08.2020 г. и е разпределено на наблюдаващия прокурор на 08.09.2020 г., след
отпуск. С постановление от 24.09.2020 г. наблюдаващият прокурор е изпратил
делото на разследващия орган за изпълнение на указанията дадени в
отменителното постановление. Срокът на разследване е удължаван, последно с
два месеца, считано до 20.04.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата на
14.04.2022 г. с мнение за прекратяване и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.
Пр. пр. № 180/2021 г. по описа на РП Костинброд, ДП № 66/2021 г. по
описа на РУ Костинброд, наблюдаващ прокурор Иван Иванов. Досъдебното
производство е образувано на 03.04.2021 г., с постановление на прокурор, за
престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано до 03.06.2022 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 11.04.2022 г., с мнение за спиране на основание чл. 244, ал. 1
т. 2 НПК и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Всички проверени преписки и досъдебни производства, намиращи се за
решаване при прокурорите, са в едномесечния срок за произнасяне.
ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.
54, ал. 1, т. 2 ЗСВ
1. Наказателно-съдебен надзор
През 2021 г. са внесени в съда 38 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 12, по образувани ДП в
предходни години - 26.
Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове - 4, всички с
определение.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК –
няма.
1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма
Решени от съда дела по обвинителен акт са 43. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 16, протестирани – няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – 6, протестирани- няма.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от
НПК/ - 1, няма протести.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл.
от НПК/- няма.
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През 2020 г. са внесени в съда 24 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период - 12, по образувани ДП в
предходни години - 12.
Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове – 1, с
определение.
Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от НПК – няма.
1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма
Решени от съда дела по обвинителен акт са общо 21. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 8, от тях протестирани няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – 1, от тях протестирани 1, като
протеста не е разгледан към 31.12.2020 г..
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл.от
НПК/ - няма.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл.
от НПК/- няма.
На случаен принцип бяха проверени следните
производства, внесени с обвинителен акт през 2020 г. и 2021 г. :

досъдебни

ПД № 1/2020 г., ДП № 178/2019г. по описа на РУ Костинброд, пр.
пр. № 537/2019 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Д.
Спасова. Делото е постъпило в прокуратурата на 09.12.2019 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, деловодно обработен от 06.02.2020 г. срещу едно лице за
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, който е внесен в РС Костинброд с
писмо от същата дата, деловодно обработено. С протоколно определение №
46/11.03.2020 г. по НОХД № 35/2020 г. е одобрено постигнато споразумение
между страните, с което подсъдимият се признава за виновен за
извършеното престъпление и му е наложено наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от 5 год., като на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението
на наказанието е отложено за срок от 3 години. Към наблюдателната
преписка се съдържа копие от постановения съдебен акт.
ПД № 7/2021 г., ДП № 284/2019г. по описа на РУ Костинброд, пр.
пр. № 917/2019г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор
Диана Спасова. Делото е постъпило в прокуратурата на 08.02.2021 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт, деловодно обработен от 16.03.2021 г. срещу
едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК, който е
внесен в РС Костинброд с писмо от същата дата, деловодно обработено. С
протоколно определение № 195/18.05.2021 г. по НОХД № 95/2021 г. е
одобрено постигнато споразумение между страните, с което подсъдимият се
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признава за виновен за извършеното престъпление и му е наложено
наказание. Към наблюдателната преписка се съдържа копие от
постановения съдебен акт.
ПД № 15/2020 г., ДП № 124/2020г. по описа на РУ Костинброд, пр.
пр. № 699/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор
Мария Събева. Делото е постъпило в прокуратурата на 31.07.2020 г., с
мнение за съд и на 03.08.2020 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор,
след отпуск. Изготвен е обвинителен акт, деловодно обработен от
24.08.2020 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от
НК, който е внесен в РС Костинброд с писмо от 25.08.2020 г., деловодно
обработено. С протоколно определение № 286/07.07.2021 г. по НОХД №
281/2020 г. е одобрено постигнато споразумение между страните, с което
подсъдимият се признава за виновен за извършеното престъпление. Към
наблюдателната преписка се съдържа копие от постановения съдебен акт.
ПД № 23/2021 г., БП № 1/2021г. по описа на РУ Годеч, пр. пр. №
1/2021 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Стефка
Янкова. Делото е постъпило в прокуратурата на 06.07.2021 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, деловодно обработен от 16.07.2021 г. срещу едно лице за
престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, който е внесен в РС
Костинброд с писмо от същата дата, деловодно обработено. С протоколно
определение № 456/15.11.2021 г. по НОХД № 221/2021 г. е одобрено
постигнато споразумение между страните, с което подсъдимият се признава
за виновен за извършеното престъпление. Към наблюдателната преписка се
съдържа копие от постановения съдебен акт.
ПД № 7/2020 г., БП № 12431/2020г. по описа на РУ Костинброд, пр.
пр. № 225/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор
Диляна Чолева. Делото е постъпило в прокуратурата на 09.03.2020 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт, деловодно обработен от 16.03.2020 г. срещу
едно лице за престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, който е внесен в
РС Костинброд с писмо от 16.03.2020 г., деловодно обработено. С
протоколно определение от 22.06.2020 г. по НОХД № 80/2020 г. е одобрено
постигнато споразумение между страните, с което подсъдимият се признава
за виновен за извършеното престъпление. Към наблюдателната преписка се
съдържа копие от постановения съдебен акт.
ПД № 24/2021 г., ДП № 112/2020г. по описа на РУ Костинброд, пр.
пр. № 428/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор
Диляна Чолева. Делото е постъпило в прокуратурата на 08.07.2021 г., с
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мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт, деловодно обработен от 26.07.2021г. срещу
едно лице за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, който е внесен в РС
Костинброд с писмо от 26.07.2021 г., деловодно обработено. Към момента
делото е на производство в съдебна фаза и няма окончателен акт.
ПД № 6/2020 г., БП № 30/2020г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 223/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Иван
Иванов. Делото е постъпило в прокуратурата на 27.02.2020 г., с мнение за
съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е
обвинителен акт, деловодно обработен от 02.03.2020 г. срещу едно лице за
престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и за престъпление по чл. 270, ал. 1
НК, който е внесен в РС Костинброд с писмо от същата дата, деловодно
обработено. С протоколно определение от 01.12.2020 г. по НОХД № 63/2020
г. е одобрено постигнато споразумение между страните, с което
подсъдимият се признава за виновен за извършеното престъпление. Към
наблюдателната преписка се съдържа копие от постановения съдебен акт.
ПД № 26/2021 г., ДП № 275/2019г. по описа на РУ Костинброд, пр.
пр. № 896/2019 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор
Иван Иванов. Делото е постъпило в прокуратурата на 13.07.2021 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвен е обвинителен акт, деловодно обработен от 09.08.2021г. срещу
едно лице за престъпление по чл. 197, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1 НК, който е
внесен в РС Костинброд с писмо от същата дата, деловодно обработено.
Делото е в съдебната фаза на наказателното производство.
Бяха проверени още:
- ПД № 9/2020 г., БП № 62/2020г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 360/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Диана
Спасова.
- ПД № 34/2021 г., ДП № 77/2020г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 1189/2020г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Диана
Спасова.
- ПД № 14/2021 г., ДП № 4/2021г. по описа на РУ Годеч, пр. пр. №
936/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Стефка
Янкова.
- ПД № 19/2020 г., ДП № 28/2020г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 1022/2019 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Диляна
Чолева.
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- ПД № 32/2021 г., ДП № 5006/2020г. по описа на РУ Костинброд, пр.
пр. № 210/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор
Диляна Чолева.
- ПД № 24/2020 г., ДП № 192/2019г. по описа на РУ Костинброд, пр.
пр. № 589/2019 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Иван
Иванов.
- ПД № 12/2021 г., ДП № 97/2020г. по описа на ОСлО към ОП София,
пр. пр. № 487/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор
Иван Иванов.
ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2021г. - общо 64. Разгледани от съда -65,
неодобрени от съда- 1.
ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2020г. – общо 68, Разгледани от съда -70,
неодобрени от съда- 6.
10.РАЗГЛЕДАНИ от съда споразумения, след образуване на съдебното
производство (чл. 384 НПК) – за 2021 г.- 16, всички одобрени; за
2020 г. - 11 броя, които са одобрени.
- брой споразумения по чл. 384а от НПК – няма и за двете години.
На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през проверявания
период споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:
СП № 23/20 г., пр. пр. № 560/2020 г. по описа на РП Костинброд,
БП 106/2020 г. по описа на РУ Костинброд прокурор Диана Спасова.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
27.05.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 28.05.2020 г., без
деловодна обработка между обвиняемия и прокуратурата за извършено
престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК, което е внесено в РС Костинброд,
с писмо от същата дата, деловодно обработено. С протоколно определение
№ 75 от 03.06.2020 г. по НОХД № 164/2020г., съдът е одобрил
споразумението.
СП № 33/21 г., пр. пр. № 817/2021 г. по описа на РП Костинброд,
ДП 90/2021 г. по описа на ГПУ Калотина прокурор Диана Спасова.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
14.08.2021 г., с мнение за съд. Изготвено е споразумение от 14.08.2021 г.,
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без деловодна обработка между обвиняемия и прокуратурата за извършено
престъпление по чл. 279, ал.1 вр. чл. 18, ал.1 НК, което е внесено в РС
Костинброд, с писмо от 17.08.2021 г., деловодно обработено. С протоколно
определение от 19.08.2021 г. по НОХД № 264/2021г., съдът е одобрил
споразумението.
СП № 36/20 г., пр. пр. № 742/2020 г. по описа на РП Костинброд,
ДП 42/2020 г. по описа на РУ Годеч прокурор Мария Събева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 08.07.2020 г., с
мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 04.08.2020 г., без деловодна обработка между
обвиняемия и прокуратурата за извършено престъпление по чл. 343б ал.1
НК, което е внесено в РС Костинброд, с писмо от 05.08.2020 г., деловодно
обработено. С протоколно определение № 4 от 11.08.2020 г. по НОХД №
256/2020г., съдът е одобрил споразумението.
СП № 39/21 г., пр. пр. № 839/2021 г. по описа на РП Костинброд,
БП 149/2021 г. по описа на РУ Костинброд прокурор Стефка Янкова.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
30.08.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 01.09.2021 г., без
деловодна обработка между обвиняемия и прокуратурата за извършено
престъпление по чл. 343б, ал. 3, пр. 1 НК, което е внесено в РС Костинброд,
с писмо от 01.09.2021 г., деловодно обработено. С протоколно определение
№ 326 от 07.09.2021 г. по НОХД № 280/2021г., съдът е одобрил
споразумението.
СП № 55/20 г., пр. пр. № 1025/2020 г. по описа на РП Костинброд,
БП 187/2020 г. по описа на РУ Костинброд прокурор Диляна Чолева.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
13.10.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 16.10.2020 г., без
деловодна обработка между обвиняемия и прокуратурата за извършено
престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, което е внесено в РС Костинброд, с
писмо от 16.10.2020 г., деловодно обработено. С протоколно определение №
55 от 22.10.2020 г. по НОХД № 338/2020г., съдът е одобрил споразумението.
СП № 22/21 г., пр. пр. № 531/2021 г. по описа на РП Костинброд,
ДП 55/2021 г. по описа на ГПУ Калотина прокурор Диляна Чолева.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
10.06.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 16.06.2021 г., без
деловодна обработка между обвиняемия и прокуратурата за извършено
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престъпление по чл. 279, ал. 1 пр. 2 вр. чл. 18, ал. 1, пр. 1 НК, което е
внесено в РС Костинброд, с писмо от 17.06.2021 г., деловодно обработено. С
протоколно определение № 3 от 23.06.2021 г. по НОХД № 189/2021г., съдът
е одобрил споразумението.
СП № 8/20 г., пр. пр. № 885/2019 г. по описа на РП Костинброд, ДП
280/2019 г. по описа на РУ Костинброд прокурор Иван Иванов. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 18.02.2020 г., с
мнение за съд и на 24.02.2020 г. е разпределено на наблюдаващия прокурор,
след отпуск. Изготвено е споразумение от 05.03.2020 г., без деловодна
обработка между обвиняемия и прокуратурата за извършено престъпление
по чл. 343б, ал. 1 НК, което е внесено в РС Костинброд, с писмо от
06.03.2020 г., деловодно обработено. С протоколно определение № 47 от
12.03.2020 г. по НОХД № 67/2020г., съдът е одобрил споразумението.
СП № 25/21 г., пр. пр. № 640/2021 г. по описа на РП Костинброд,
БП 115/2021 г. по описа на РУ Костинброд прокурор Иван Иванов.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
06.07.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 07.07.2021 г., без
деловодна обработка между обвиняемия и прокуратурата за извършено
престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 НК, което е внесено в
РС Костинброд, с писмо от 08.07.2021 г., деловодно обработено. С
протоколно определение № 306 от 21.07.2021 г. по НОХД № 210/2021г.,
съдът е одобрил споразумението.
Бяха проверени още:
- СП № 50/20 г., пр. пр. № 1010/2020 г. по описа на РП Костинброд,
ДП 113/2020 г. по описа на ГПУ Калотина наблюдаващ прокурор Мария
Събева.
-СП № 21/20 г., пр. пр. № 453/2020 г. по описа на РП Костинброд, ДП
82/2020 г. по описа на РУ Костинброд, наблюдаващ прокурор Диляна
Чолева.
- СП № 12/21 г., пр. пр. № 114/2021 г. по описа на РП Костинброд, ДП
22/2021 г. по описа на РУ Костинброд, наблюдаващ прокурор Диляна
Чолева.
- СП № 12/21 г., пр. пр. № 425/2021 г. по описа на РП Костинброд, БП
86/2021 г. по описа на РУ Костинброд, наблюдаващ прокурор Стефка
Янкова.
- СП № 5/20 г., пр. пр. № 915/2019 г. по описа на РП Костинброд, ДП
283/2019 г. по описа на РУ Костинброд, наблюдаващ прокурор Диана
Спасова.
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- СП № 49/21 г., пр. пр. № 904/2020 г. по описа на РП Костинброд, ДП
115/2021 г. по описа на ГПУ Калотина, наблюдаващ прокурор Диана
Спасова.
- СП № 15/20 г., пр. пр. № 761/2019 г. по описа на РП Костинброд, ДП
66/2019 г. по описа на РУ Годеч, наблюдаващ прокурор Иван Иванов.
- СП № 40/21 г., пр. пр. № 254/2021 г. по описа на РП Костинброд, ДП
59/2021 г. по описа на РУ Костинброд, наблюдаващ прокурор Иван
Иванов.
ВНЕСЕНИ през 2021 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 18. Решени
от съда – 20, от тях 16 уважени, 3 оправдани и 1 върнато от съда.
ВНЕСЕНИ през 2020 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 24. Решени
от съда – 14, от тях 12 уважени, оправдани- 1 и върнато от съда
предложения- 1.
На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през 2021г. и
2020г. предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК:
ПД №4/2020 г. БПП № 81/20г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 452/2020 г. по описа на РП Костинброд, прокурор Д. Спасова. Делото
е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 12.05.2020 г.
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление с дата 14.05.2020 г. с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административно наказание на
основание чл.78а от НК, на едно лице за престъпление по чл. 345, ал. 2 НК.
Постановлението, заедно с материалите по досъдебното производство е
внесено в РС Костинброд на същата дата. С решение № 85 от 15.06.2020 г.,
по АНД № 136/2020 г. подсъдимият е признат за виновен, като е освободен
от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание
„глоба“. Решението е влязло в сила на 01.07.2020 г.
ПД №15/2021 г. ДП № 70/21г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр.
№ 665/2021 г. по описа на РП Костинброд, прокурор Д. Спасова. Делото
е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 28.07.2021 г.
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление с дата 29.09.2021 г. с предложение за освобождаване от
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наказателна отговорност и налагане на административно наказание на
основание чл.78а от НК, на едно лице за престъпление по чл. 279, ал. 4, вр.
ал.1, вр. чл. 17, ал. 1 НК. Постановлението, заедно с материалите по
досъдебното производство, е внесено в РС Костинброд на същата дата. С
решение № 130 от 22.11.2021 г., по АНД № 308/2021 г. подсъдимият е
признат за виновен, като е освободен от наказателна отговорност и му е
наложено административно наказание „глоба“. Решението е влязло в сила
на 08.12.2021 г.
ПД №14/2020 г. ДП № 45/20г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр.
№ 710/2020 г. по описа на РП Костинброд, прокурор М. Събева. Делото
е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 14.07.2020 г.
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление с дата 20.07.2020 г. с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административно наказание на
основание чл. 78а от НК, на едно лице за престъпление по чл. 279, ал. 4, вр.
ал. 1, вр. 17, ал. 1 НК. Постановлението, заедно с материалите по
досъдебното производство, е внесено в РС Костинброд на същата дата. С
решение № 297 от 25.09.2020 г., по АНД № 243/2020 г. подсъдимият е
признат за виновен, като е освободен от наказателна отговорност и му е
наложено административно наказание „глоба“. Решението е влязло в сила
на 13.10.2020 г.
ПД №7/2020 г. ДП № 5/20г. по описа на РУ Годеч, пр. пр. №
128/2020 г. по описа на РП Костинброд, прокурор Д. Чолева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 05.08.2020 г. и
на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление, с дата 28.05.2020 г., за предаване на съд с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно
наказание на основание чл. 78а от НК, на едно лице за престъпление по чл.
325, ал. 1 НК. Постановлението, заедно с материалите по досъдебното
производство, е внесено в РС Костинброд, с писмо от 28.05.2020 г.,
деловодно обработено. С решение № 260189 от 16.11.2020 г., по АНД №
163/2020 г. подсъдимият е признат за виновен, като е освободен от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание
„глоба“. Решението е влязло в сила на 02.12.2020 г.
ПД № 16/2021 г. ДП № 190/21г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 995/2021 г. по описа на РП Костинброд, прокурор Д. Чолева. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 14.12.2021 г. и
на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление с дата 17.12.2021 г., деловодно обработено за предаване на
съд с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане
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на административно наказание на основание чл. 78а от НК, на едно лице за
престъпление по чл. 343в, ал. 1 НК. Постановлението, заедно с материалите
по досъдебното производство, е внесено в РС Костинброд, с писмо от
17.12.2021 г. деловодно обработено. С решение № 17 от 26.01.2022 г., по
АНД № 390/2021 г. подсъдимият е признат за виновен, като е освободен от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание
„глоба“. Решението е влязло в сила на 11.02.2022 г.
ПД №17/2020 г. ДП № 185/19г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 566/2019 г. по описа на РП Костинброд, прокурор И. Иванов. Делото
е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 22.07.2020 г.
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление с дата 13.08.2020 г., деловодно обработено, с предложение
за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание на основание чл.78а от НК, на едно лице за
престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 НК. Постановлението, заедно с
материалите по досъдебното производство, е внесено в РС Костинброд, с
писмо от 13.08.2020 г. деловодно обработено. С решение № 322 от
30.11.2020 г., по АНД № 268/2020 г. подсъдимият е признат за виновен,
като е освободен от наказателна отговорност и му е наложено
административно наказание „глоба“. Решението е влязло в сила на
16.12.2020 г.
ПД №6/2021 г. ДП № 17/21г. по описа на РУ Годеч, пр. пр. №
247/2021 г. по описа на РП Костинброд, прокурор И. Иванов. Делото е
постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на 30.03.2021 г. и
на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление с дата 01.04.2021 г., деловодно обработено, с предложение
за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание на основание чл. 78а от НК, на едно лице за
престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 НК. Постановлението, заедно с
материалите по досъдебното производство, е внесено в РС Костинброд на
01.04.2021 г. С решение № 60 от 29.04.2021 г., по АНД № 115/2021 г.
подсъдимият е признат за виновен, като е освободен от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание „глоба“.
Решението е влязло в сила на 17.05.2021 г.
Бяха проверени още:
- ПД №1/2020 г. БПП № 816/20г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 47/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Д.
Спасова.
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- ПД №7/2021 г. БП № 57/21г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр. №
253/2021 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Д.
Спасова.
- ПД №18/2020 г. ДП № 82/20г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. №
893/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор М.
Събева.
- ПД №10/2020 г. ДП № 118/20г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 648/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор Д.
Чолева.
- ПД № 10/2021 г. ДП № 184/20г. по описа на ОСлО към ОП София,
пр. пр. № 1095/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор
Д. Чолева.
- ПД №5/2020 г. БП № 101/20г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр. №
542/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор И.
Иванов.
- ПД №8/2021 г. БП № 30/21г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр. №
355/2021 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ прокурор И.
Иванов.
При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт,
споразумение и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се
установи, че произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от
НПК.
Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
досъдебната и съдебната му фаза. Актовете на съда, като цяло, се
прилагат по наблюдателните преписки.
В прокуратурата се водят книги за обвинителните актове, за
споразуменията и за предложенията по чл. 78а НК. Същите се водят
редовно и коректно, съдържат необходимите реквизити за проследяване на
срочността и кореспондират с материалите по проверените преписки. Не
всички постановления по чл. 78 а НК се внасят в съда с придружително
писма. Води се разносна книга, с която актовете се внасят в съда, в
която по дати се отразява номера на преписката, документа, който е
внесен и подпис на приел съдебен служител.
Бяха изискани за проверка върнати от съда на РП Костинброд следните
дела:
ПД 29/2019 г., ДП № 282/2018 г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 618/2018 г. по описа на РП Костинброд. Досъдебното производство е
образувано с постановление на прокурор Чолева от 02.10.2018 г. за
престъпление по чл. 183, ал. 1 НК. След приключване на разследването
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делото е постъпило в прокуратурата на 19.12.2019 г. с мнение за съд.
Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по
чл. 183, ал. 1 НК, който е внесен в РС Костинброд, с писмо от 30.12.2019 г. С
протоколно определение от 29.01.2020 г. по НОХД № 399/2019 г. РС
Костинброд е прекратил съдебното производство на основание чл. 249, ал.
1, вр. чл. 248, ал.1, т. 3 НПК и е върнал производството на РП Костинброд. В
мотивите на определението е посочено, че е допуснато съществено
процесуално нарушение, изразяващо се в непълнота на ОА, както и
нарушение на процесуални правила, което е отстранимо чрез извършване
на процесуално следствени действия „предявяване на материалите по
разследването“. Делото е върнато в прокуратурата, с писмо от 13.02.2020 г.
и на същата дата е разпределено на прокурор Чолева. С постановление от
24.02.2020 г. делото е върнато на разследващия за изпълнение на указанията,
дадени в протоколното определение. Делото е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 12.06.2020 г. Изготвен е нов ОА, които е внесен
в съда, с писмо от 16.06.2020 г. С протоколно определение от 15.07.2020 г.
по НОХД № 206/2020 г. съдебното производство е прекратено и делото е
върнато на РП Костинброд. Отново е посочено, че е налице непълнота на
ОА, що се отнася до идентифициране на мястото, където е извършено
престъпното деяние. Делото е върнато в прокуратурата на 03.08.2020 г. С
постановление от 21.09.2020 г. на прокурор Чолева производството по
делото е прекратено, на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 1
НПК.
ПД 28/2020 г., ДП № 36/2020 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр.
№ 658/2020 г. по описа на РП Костинброд. Досъдебното производство е
започнало на 03.06.2020 г. за престъпление по чл. 279, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1
НК. След приключване на разследването делото е постъпило в
прокуратурата на 04.06.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор Диана Спасова. Изготвено е
споразумение на основание чл. 381 НПК, с което страните са постигнали
съгласие, че обвиняемият е извършил престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл.
18, ал. 1 НК и следва да му бъде наложено наказание ЛС за срок от 3 месеца,
като изпълнението на същото да се отложи за срок от 3 г. на основание чл.
66, ал. 1 НК. Споразумението е внесено в съда, с писмо от 04.06.2020 г. С
протоколно определение от 05.06.2020 г. по НОХД № 184/2020 г. РС
Костинброд е отказал да одобри постигнато споразумение и е върнал делото
на РП Костинброд. В мотивите е посочено, че съдът намира, че на
обвиняемия следва да бъде повдигнато обвинение за друго престъпление, а
именно такова по чл. 279, ал. 4 вр. ал. 1 НК. Делото е върнато в
прокуратурата на 09.06.2020 г. С постановление от 11.06.2020 г. на прокурор
Събева делото е изпратено на разследващия орган, с дадени указания.
Делото е постъпило в прокуратурата на 18.06.2020 г., след приключване на
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разследването и на същата дата е разпределено на прокурор Събева.
Изготвено е постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност по реда на чл. 78а от НК от 23.06.2020 г. с което е предложено
обвиняемия да бъде признат за виновен за извършено престъпление по чл.
279, ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 17, ал. 1 НК и да бъде освободен от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78 а от
НК. Делото, заедно с постановлението са внесени в съда на същата дата. С
решение № 260/23.07.2020 г. по НАХД № 216/2020 г. съдът е признал
обвиняемия за виновен за извършеното престъпление, като го е освободил от
наказателна отговорност и му е наложил административно наказание
„глоба“.
ПД 21/2020 г., ДП № 92/2019 г. по описа на РУ Костинброд, пр. пр.
№ 273/2019 г. по описа на РП Костинброд. Досъдебното производство е
образувано с постановление на прокурор Чолева от 01.04.2019 г. за
извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 НК. С писмо от 23.06.2020 г.
делото е постъпило за доклад по реда на чл. 219, ал. 1 НПК. В
постановлението за привличане на обвиняем от 22.06.2020 г. в горния десен
ъгъл е отбелязано, че делото е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, име,
подпис на прокурора и дата 22.06.2020 г. С постановление от 23.06.2020 г.
делото е върнато за приключване по надлежния ред. Делото е постъпило в
прокуратурата, с приключило разследване и с мнение за съд на 24.08.2020 г.
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление от 30.09.2020 г. на прокурор Чолева с предложение
обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното
от него престъпление по чл. 183, ал. 1 НК, чрез налагане на административно
наказание по реда на чл. 78а от НК. Делото е внесено в съда, с писмо от
30.09.2020 г. С разпореждане от 01.10.2020 г. по АНД № 315/2020 г. съдът е
прекратил съдебното производство и е върнал делото на РП Костинброд,
поради липса на основания за приложение на чл. 78а от НК, при налично
обвинение по чл. 183, ал. 1 НК. Делото е върнато в прокуратурата на
28.06.2021 г. и на следващия ден е разпределено на прокурор Чолева.
Изготвен е ОА от 05.07.2021 г. срещу лицето за престъпление по чл. 183, ал.
1 НК, който е внесен в съда с писмо от същата дата. Производството по
делото не е приключило, като поредното с.з. е насрочено за 23.05.2022 г.
От предоставената статистика от РП Костинброд е видно, че през
проверявания период броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия
брой внесени актове, е сравнително малък. От общо внесените през периода
64 дела с обвинителен акт, са върнати от съда пет дела /8 %/. От общо
внесените 132 споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, са върнати на прокуратурата 7 /5.3%/, а от
общо внесените 42 предложения по реда на чл. 375 от НПК за
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освобождаване от
наказателна отговорност
с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК 2 са върнати от
съда /4.7%/.
От статистическите данни и проверката на конкретни дела, се
налага извод за добра работа на прокурорите по наказателно-съдебния
надзор.
Създадената организация за работа по този надзор е в съответствие
с „Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателносъдебния надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на
главния прокурор.
Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК, като цяло, се удостоверява с
попълване на бланковата форма за доклад в постановлението за
привличане.
Удостоверява се и провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК,
с което реално е отстранен този пропуск, констатиран от ИВСС при
предходната планова проверка.
УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания
период:
- общо участие на прокурори – за 2021 г.- 301 /за 2020 г. – 224/;
- средномесечна натовареност на прокурор за 2021г.– 8.09 /за 2020 г. 6.02/;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ за 2021г. – няма и за двете години
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма за
проверявания период;
11. Организация по изпълнение на наказанията

През 2021г. са приведени в изпълнение 45 присъди. Неприведени
присъди в срок - 1 (чака групиране на наказанията) отлагания на
изпълнението на наказанието - няма.
През 2020г. са приведени в изпълнение 48 присъди. Неприведени
присъди в срок – 2, чакащи групиране на наказанията. Отлагания на
изпълнението на наказанието – няма.
Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на
присъдите.
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На случаен принцип бе извършена проверка на:
Присъдна преписка № П-6/2020 г. С протоколно определение № 16
от 30.01.2020 г. по НОХД № 249/2019 г. РС Костинброд е одобрил
споразумение, с което подсъдимият е признат за виновен и му е наложено
наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, което да изтърпи при
първоначален общ режим. Определението е влязло в сила на 30.01.2020 г.
Препис от влязлото в сила споразумение е постъпил в прокуратурата на
04.02.2020 г. и с протокол за избор от 05.02.2020 г. е разпределено на
прокурор Д. Спасова. С писмо от 06.02.2020 г. прокуратурата е уведомила
РС Костинброд, че е получено определението и са предприети действия по
привеждането му в изпълнение. С писмо от 05.02.2020 г. по факса е
изискано от ГД ИП гр. София справка относно времевия период, през който
лицето е изтърпявало наказание „Лишаване от свобода“, както и относно
времето, през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
Информацията е постъпила на 06.02.2020 г. На 10.02.2020 г. РП Костинброд
е изпратила до началника на ОЗ „Охрана“ препис от определението за
одобряване на споразумението, за изпълнение. С писмо, постъпило в РП
Костинброд на 09.03.2020 г., прокуратурата е уведомена, че присъдата е
приведена в изпълнение, като се зачита начало на наказанието от 13.02.2020
г. С писмо от 11.03.2020 г. РП Костинброд е уведомила РС Костинброд за
началото на наказанието. На 14.05.2020 г. в РП Костинброд е постъпило
писмо от началника на Затвора София, с което уведомява, че лицето е
изтърпяло наказанието и е освободено на 08.05.2020 г. С писмо от
19.05.2020 г. РП Костинброд е уведомила РС Костинброд за края на
наказанието.
Присъдна преписка № П-4/2021 г. С протоколно определение № 59
от 15.02.2021 г. по НОХД № 49/2021 г. РС Костинброд е одобрил
споразумение, с което подсъдимият е признат за виновен и му е наложено
наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което да изтърпи
при първоначален общ режим. Определението е влязло в сила на същата
дата. Препис от влязлото в сила споразумение е постъпил в прокуратурата
на 22.02.2021 г. и с протокол за избор от същата дата е разпределено на
прокурор Иванов. С писмо от 22.02.2021 г. по факса е изискано от ГД ИП
гр. София справка относно времевия период през който лицето е
изтърпявало наказание „Лишаване от свобода“, както и относно времето
през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“. С писмо
от 23.02.2021 г. прокуратурата е уведомила РС Костинброд, че е получено
определението и са предприети действия по привеждането му в изпълнение.
Информацията е постъпила на 24.02.2021 г. На 25.02.2021 г. РП Костинброд
е изпратила до началника на ОЗ „Охрана“ препис от определението за
одобряване на споразумението, за изпълнение. С писмо, постъпило в РП
Костинброд на 10.03.2021 г., прокуратурата е уведомена, че присъдата е
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приведена в изпълнение, като се зачита начало на наказанието от 02.03.2021
г. С писмо от 11.03.2021 г. РП Костинброд е уведомила РС Костинброд за
началото на наказанието. На 10.09.2021 г. в РП Костинброд е постъпило
писмо от началника на Затвора София, с което уведомява, че лицето е
изтърпяло наказанието и е освободено на 02.09.2021 г. С писмо от
13.09.2021 г. РП Костинброд е уведомила РС Костинброд, за края на
наказанието.
Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. При проверката на конкретни
преписки се установи, че пликовете на постъпващата поща се съхраняват
по преписката.
Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията кореспондират изцяло с материалите по
присъдните преписки. За 2020г. и 2021г. е извършвана ежемесечна
проверка на воденето на Книгата от прокурорите, отговарящи за този
надзор, но проверката е удостоверяване с дата и подпис без име на
прокурора и без констатации за начина на воденето. Този пропуск е бил
установен от ИВСС и при предходната комплексна проверка, за което е
отправена и препоръка.
3. Гражданско-съдебен надзор:
граждански дела с участие на прокурор през 2021г. - общо 28 бр.
- предявени граждански искове от прокурор - няма
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.
граждански дела с участие на прокурор през 2020г. - общо 12бр.
- предявени граждански искове от прокурор – няма.
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.
4. Административно-съдебен надзор
- извършени проверки от прокурора, съгласно плана на прокуратуратаза 2021г. -5, за 2020г. - 5
-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите
прокуратури – за 2021 г. -5; за 2020-5;
5. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.
5.1. Получени и образувани преписки – общ брой за 2021г.- 59 / за
2020г. – 55/
От тях :
-образувани по инициатива на прокурора – общ брой за 2021г. –
59 /за 2020г. – 55/;
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-образувани по искане на граждани и организации за 2021г. –
няма / за 2020г. –няма/
5.2. Решени преписки 2021 г.– 52, за 2020г.– 50
- подадени протести за 2021г.- няма; за 2020г. – няма.
6. Останали нерешени преписки за 2021г.- 7, за 2020г. -5
Беше извършена проверка на:
Пр. пр. № 558/2021 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор С. Янкова. Преписката е образувана на 08.06.2021 г. по постъпил
в РП Костинброд протокол от заседание на общински съвет Костинброд,
проведено на 26.05.2021 г. С протокол за избор от същата дата преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 10.06.2021 г.
наблюдаващият прокурор е прекратил преписката, предвид липсата на
основание за извършване на други действия по реда на надзора за законност.
Пр. пр. № 1241/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Д. Спасова. Преписката е образувана на 29.12.2020 г. по постъпил
в РП Костинброд протокол от заседание на общински съвет Костинброд,
проведено на 09.12.2020 г. С протокол за избор от същата дата преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 17.02.2021 г.
наблюдаващият прокурор е прекратил преписката, предвид липсата на
основание за извършване на други действия по реда на надзора за законност.
Пр. пр. № 120/2021 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор И.Иванов. Преписката е образувана на 09.02.2021 г. по постъпил
в РП Костинброд протокол от заседание на общински съвет Годеч,
проведено на 28.01.2021 г. С протокол за избор от същата дата преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 23.02.2021 г.
наблюдаващият прокурор е прекратил преписката, предвид липсата на
основание за извършване на други действия по реда на надзора за законност.
Пр. пр. № 1084/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор Д. Чолева. Преписката е образувана на 10.12.2020 г. по постъпил
в РП Костинброд протокол от заседание на общински съвет Годеч,
проведено на 15.10.2020 г. С протокол за избор от същата дата преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 29.10.2020 г.
наблюдаващият прокурор е прекратил преписката, предвид липсата на
основание за извършване на други действия по реда на надзора за законност.
Пр. пр. № 743/2020 г. по описа на РП Костинброд, наблюдаващ
прокурор М. Събева. Преписката е образувана на 06.07.2020 г. по постъпил
в РП Костинброд протокол от заседание на общински съвет Костинброд,
проведено на 25.06.2020 г. С протокол за избор от същата дата преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 08.07.2020 г.
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наблюдаващият прокурор е прекратил преписката, предвид липсата на
основание за извършване на други действия по реда на надзора за законност.
Преписките, заведени в РП Костинброд и отнасящи се до общия
надзор за законност, се приключват със съответния формален акт –
резолюция, съгласно утвърдената със заповед на главния прокурор
Методика за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на
обществения интерес и правата на гражданите.
Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат
следните
ИЗВОДИ:
Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура
Костинброд, са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и
съответните указания на Върховна касационна прокуратура.
Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.
При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа
на „случайния подбор“ в прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-0223/13.09.2021г. на главния прокурор.
Установи се, че в РП Костинброд е създадена необходимата
организация за приемане, съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ,
както и за съхранение на пари и ценности, в изпълнение на разпоредбата на
чл. 110, ал. 5 от НПК и указание изх. № 4134/2012г от 22.04.2014г. на
главния прокурор.
На проверяващия екип беше предоставена и справка за преписки, по
които наблюдаващите прокурори от РП Костинброд са се произнесли над
едномесечния срок. От нея е видно, че за 2020г. и 2021г. прокурорите са
допуснали забавяне в произнасянето общо по 5 преписки, което е
незначително и не е повлияло върху общата продължителност на
производството.
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Възложените от прокурорите предварителни проверки се извършват
в указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ.
В постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство прокурорите са разпореждали препис да се изпраща на
жалбоподателите, като е указван реда и начина на обжалване. Преписи от
постановленията се изпращат с препоръчана поща, без обратна разписка,
чрез Български пощи за което се съставя ежедневен опис с дата, подпис и
печат на прокуратурата и представител на българските пощи. В описите
се описват името на адресата, номера на преписката и бар кода на
пратката.
Постъпилите жалби срещу постановленията се администрират
своевременно и се изпращат по компетентност на горестоящата
прокуратура.
През проверявания период сравнително малко постановления за отказ
от образуване на досъдебно производство са били обжалвани /от общо 1647
постановления са обжалвани 57, т. е. 3,4%./, но значителен брой от тях са
били отменени от горестоящите прокуратури /от общо обжалваните 57
постановления са отменени 30, т. е. 52 %/. При проверката на конкретни
преписки се установи, че след отмяна на постановленията наблюдаващите
прокурори, като цяло, предприемат незабавни мерки за изпълнение на
указанията. Изключение се наблюдава само при пр. пр. № 805/2020 г. на
прокурор Чолева, по която постановлението е отменено три пъти и в
мотивите е посочено, че не се изпълняват указанията на ОП София и
наблюдаващият прокурор демонстрира явно нежелание за изясняване на
фактическата обстановка. Това е довело до прекомерна продължителност
на производството /преписката е образувана на 27.07.2020г. и към момента
все още е във фаза извършване на проверка/.
Установява се, че по всички проверени спрени дела, водени срещу
известен извършител и неизвестен извършител, наблюдаващите прокурори
не са осъществявали необходимия контрол. В много малка част от
постановленията за спиране, се съдържат указания към органите на
полицията периодично да докладват резултатите от проведените ОИМ, но
по нито едно от проверените дела не се съдържат писма, с които да се
изискват справки за резултатите от издирването, както и да е
предоставяна такава информация. Лицата, поради чието отсъствие са
били спрени делата, са били обявени за издирване.
От предоставената от РП Костинброд информация е видно, че през
проверявания период незначителен брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /от общо прекратени 260
досъдебни производства са обжалвани 13, т.е. 5%, /. Броят на отменените
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актове е общо 5 за проверявания период, т. е. 38%. При предходната
проверка е отправена препоръка към наблюдаващите прокурори за
подобряване работата по тази категория дела, тъй като отмяната и
връщането на делата, поради неизвършване на всички действия по
разследването, необходими за разкриване на обективната истина, при
всички случаи води до неоснователно забавяне на наказателното
производство.
След отмяната на постановленията и връщане на делото,
наблюдаващите прокурори го изпращат незабавно на разследващия орган, с
дадени указания, съобразени с тези в отменителния акт.
В предоставената от РП Костинброд справка, като причини за
продължителността на разследването по делата са посочени
липсата на разследващи полицаи, голяма натовареност на
разследващите и пандемичната обстановка. Предприетите мерки от
наблюдаващите прокурори за срочното решаване на делата се
изразяват в периодично изискване за доклад на досъдебните
производства, изготвянето на напомнителни писма, както и
отстраняване
на
разследващия
орган
при
констатирано
продължително бездействие.
От предоставената информация и проверката на конкретни
производства се установи, че за проверявания период има произнасяния на
прокурори извън сроковете по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК. В информацията
от РП Костинброд и в разговор с административния ръководител като
причини за забавеното произнасяне са посочени висока лична натовареност
на наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи, която
натовареност се дължи основно на трайната необезпеченост с
разследващи полицаи, както и обстоятелството, че реално през
проверявания период от 4 щатни прокурорски бройки са били заети три,
като един от прокурорите е с тежко заболяване. Това от една страна
налага продължителни и непредвидими отпуски по болест, което
допълнително натоварва останалите прокурори, както с новопостъпващи
преписки и дела, така и с работа по заместване по дела, наблюдавани от
отсъстващия прокурор. От друга страна този прокурор е с намален
процент на натовареност в част от групите. Тези кадрови проблеми са
изложени от административния ръководител в доклади до ОП София и АП
София, в резултат на което от м. юни 2020г. до м. декември 200г. в РП
Костинброд е командирован прокурор от РП Сливница, а от м. април 2021г.
е бил командирован прокурор от РП Гоце Делчев.
При предходната комплексна проверка от ИВСС е отправена
препоръка към административния ръководител да следи за спазването на
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сроковете за произнасяне от наблюдаващите прокурори. При настоящата
проверка ИВСС отчита обективните причини, посочени от
административния ръководите за допуснатите просрочия, но въпреки
това следва да се създаде необходимата организация и да се положат
усилия от страна на наблюдаващите прокурори за спазване на
предвидените в НПК срокове за произнасяне.
При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт,
споразумение и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се
установи, че произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от
НПК.
Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
досъдебната и съдебната му фаза. Актовете на съда, като цяло, се
прилагат по наблюдателните преписки.
От предоставената статистика от РП Костинброд е видно, че през
проверявания период броя на върнатите от съда дела, отнесен към общия
брой внесени актове, е сравнително малък. От общо внесените през периода
64 дела с обвинителен акт, са върнати от съда пет дела /8 %/. От общо
внесените 132 споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, са върнати на прокуратурата 7 /5.3%/, а от
общо внесените 42 предложения по реда на чл. 375 от НПК за
освобождаване от
наказателна отговорност
с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК 2 са върнати от
съда /4.7%/.
От статистическите данни и проверката на конкретни дела, се
налага извод за добра работа на прокурорите по наказателно-съдебния
надзор.
Създадената организация за работа по този надзор е в съответствие
с „Указанията за подобряване на работата на ПРБ по наказателносъдебния надзор”, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на
главния прокурор.
Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК, като цяло, се удостоверява с
попълване на бланковата форма за доклад в постановлението за
привличане.
Удостоверява се и провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК,
с което реално е отстранен този пропуск, констатиран от ИВСС при
предходната планова проверка.
Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично в отделни присъдни преписки. При проверката на конкретни
преписки се установи, че пликовете на постъпващата поща се съхраняват
по преписката.
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Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията кореспондират изцяло с материалите по
присъдните преписки. За 2020г. и 2021г. е извършвана ежемесечна
проверка на воденето на Книгата от прокурорите, отговарящи за този
надзор, но проверката е удостоверявана с дата и подпис, без име на
прокурора и без констатации за начина на воденето. Този пропуск е бил
установен от ИВСС и при предходната комплексна проверка, за което е
отправена и препоръка.
Преписките, заведени в РП Костинброд и отнасящи се до общия
надзор за законност, се приключват със съответния формален акт –
резолюция, съгласно утвърдената със заповед на главния прокурор
Методика за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на
обществения интерес и правата на гражданите.
При извършване на настоящата комплексна проверка беше
проверено изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати
от предходната проверка. Установи се, че независимо от предприетите
организационни мерки от действащия тогава административен
ръководител на РП Костинброд, голяма част от констатираните
тогава пропуски, реално не са отстранени и към настоящия момент. За
някои от тях проверяващият екип приема, че са налице обективни
причини, свързани основно с кадровата обезпеченост.
Предвид обстятелството, че с Решение на Пленума на ВСС по
протокол № 7 от заседание на ВСС, проведено на 17.02.2022г., считано
от 01.06.2022г. са определени нови съдебни райони на районните
прокуратури с териториални отделения, като към РП Костинброд са
разкрити ТО в гр. Сливница и ТО в гр. Своге, проверяващият екип счита
на този етап да не отправя препоръки. От една страна, за по- голямата
част от пропуските вече са давани препоръки, а от друга страна счита,
че новото структуриране би довело до решаване на кадровия проблем, а
от там и до подобряване работата на прокуратурата.
Констатациите от настоящия акт следва да се обсъдят от
административния ръководител и прокурорите в РП Костинброд и да се
предприемат ефективни мерки за отстраняване на посочените
пропуски и подобряване организацията на административната и
прокурорската дейност.
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Hacro-f,ulurr Arr Aa ce krcrrparv Ha aAMr4HHcrparHBHrrt pbKoBoAI4TeJI Ha
Pafionna rpoKyparypa Kocruu6po4, rofiro Aa 3ano3Hae rlpoKypopl4re or PII
Kocrran6poA c pe3yJrrarure or Lr3BbprrreHara KoMrIJreKcHa rlnaHoBa npoBepKa.

Ha ocnoeaqkre .u. 58, an. 3 or 3axoua 3a cbAe1uara BJIacr, n 7-gHenen
cpoK or BpbqBaHe Ha Hacrorrrlrlq Arr 3a pe3ynrarl{ or LI3BbpIxeHa rlpoBepKa,
Morar Aa 6's4ar. HarIpaBeHI,I Bb3pax(elr.nfl npel rJraBHH.t{ LIHcrIeKTop.
Erc:errlntrp

or

aKTa

Aa ce vrctrpurv Ha Bucltus. clAe6en cbBer Ha

eJIeKTpOHeH HOCHTeJT, 3a CBeAeHI{e.

Eurapux

or

aKTa .{a ce Lr3[parLr Ha fJraBHr4f, npoKypop
Ha eneKTpoHeH HocI{TeJI, 3a cBeAeHLIe.

ErseNaursp

na Peny6JII4Ka

ExgeMnrlf,p or aKTa Aa ce pr3rrparr{ Ha ap.v,Lrlrr4crprrkrBHLIt pbKoBoALITeJI Ha
AlenarusHa rrpoKyparypa CoSux Ha eJreKTpoHeH HocI{TeJr, 3a cBeAeHI4e.

OrprNHa

or

aKTa Aa ce Lr3rrparrr Ha aAMr{HLrcrparLIBHI{t pbKoBoAuren Ha
rrpoKyparypa Co$ur Ha eneKrpoHeH HocI4TeJI,3a cBeAeHLIe n [peqeHKa.

ErcseNrunrp

TIPI4JIOXEHI4E:
rIrI-22 -7113.04.2022 r. Ha rrraBHr{.f, r4ucrleKrop Ha IBCC.
2.[owtagu, clpaBKr4, r43BaAKr4 or perncrpu, KorIIrf, or 3aIIoBeAH,
1

.3auoeeA Ns

lpoKypopcKLr aKToBs Lr Ap. MarepnzrJrr4, rrpeAMer Ha aHaJII{3 n Arra 3a pe3ynrarl{.

T4HCIIEKTOP:
A.rr.
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