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Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2022 г. и заповед № ПП-22-
8/18.04.2022г. 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 Ботевград
е извършена от Инспектората към ВСС през 2015г. 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 Ботевград 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.
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Общ брой прокурори:

през 2021 г.- по щат- 8, през 2020 г.- по щат 8, включително
административен ръководител и зам. административен ръководител.

- от тях работили през 2021г. – 5; през 2020 г. – 6,25;

- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец:

За 2021 г.
Считано от 19.04.2021 г. прокурор Николай Георгиев е встъпил в

изпълнение на длъжността „административен ръководител – районен
прокурор“ в РП Своге. Прокурор Теодора Йонова е командирована,
последователно от 01.01.2021 г. до 16.08.2021 г. в Софийска районна
прокуратура и от 16.08.2021 г. до 31.12.2021 г. в Специализирана прокуратура;

- считано от 01.07.2021 г. двете свободни щатни бройки „прокурор“ са
заети от двамата младши прокурори, които от тази дата са встъпили в длъжност
„прокурор“;

- длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ е
освободена, считано от 22.10.2021 г., поради смърт на районния прокурор
Дарин Лаков, който  има реално отработени 9,5 месеца;

- считано от 17.11.2021 г. с протокол № 39, т. 4 на ПК на ВСС заместника
на административния ръководител – заместник районен прокурор Мая
Големанова е определена за и.ф.административен ръководител – районен
прокурор на РП Ботевград, която длъжност изпълнява до 02.03.2022 г., когато
встъпва в длъжност административен ръководител на РП Ботевград.

За 2020 г.
Считано от 01.01.2020 г. до 23.03.2020 г. прокурор Силвия Евстатиева е

ползвала платен годишен отпуск от предходни години за отглеждане на малко
дете. Заместник районен прокурор Радка Цекова, считано от 16.04.2020 г. е
встъпила в изпълнение на длъжността „заместник окръжен прокурор на СОП“.
Считано от 01.07.2020 г. прокурор Мая Големанова заема длъжността
„заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“.
Считано от 05.10.2020 г. прокурор Теодора Йонова е командирована в СРП за
изпълнение на длъжността „прокурор“ за срок от една година. Има реално
отработени 9,5 месеци.
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- незаети щатни бройки за прокурори и предприети мерки за попълване на
щатовете

През 2021г.- в края на годината незаети са две щатни бройки за „младши
прокурор“ и един прокурор е бил командирован;

През 2020г. - една щатна бройка за длъжност „прокурор“ и един прокурор
е бил командирован.

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

Административно ръководство:

Мая Големанова - административен ръководител – районен прокурор на
Районна прокуратура гр. Ботевград

3. Администрация

- общ брой служители – за 2021 г. - 9 души; за 2020 г.- 9 души
- незаети щатни бройки – няма и за двете години

4. Материална база и техническа обезпеченост

РП Ботевград е разположена в съдебна палата в гр. Ботевград.
Прокуратурата е с добро материално и техническо оборудване.  Предоставената
площ и помещения обезпечават нормалното осъществяване на дейността. Няма
затруднения в материалното обезпечаване.

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

5.1. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
От тях :
- водени на основание ПАПРБ
На хартиен носител:
1. Входящ дневник;
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2. Описна книга на органите на следствието;
3. Описна книга на органите на дознанието;
4. Описна книга по нак.-съдебен надзор – обвинителни актове;
5. Описна книга по нак.-съдебен надзор за споразумения;
6. Описна книга на възобновените дела;
7. Азбучник за обвиняеми лица;
8. Азбучник за тъжители;
9. Дневник за присъдите;
10. Азбучник към дневника за присъдите;
11. Книга за веществените доказателства;
12. Книга за иззетите като веществени доказателства МПС;
14. Касова книга;
15. Дневник за отчитане на извънредния труд;
16. Дневник за отчитане на болничните листа;
17. Дневник за издадените трудови книжки;
18. Книга – опис на изпратената кореспонденция.
На електронен носител:
1. Регистър на договорите по ЗОП;
2. Регистър на иззетите като веществени доказателства МПС
3. Електронни досиета на магистрати;
4. Електронни досиета за обучение на магистрати;
5. Регистър на лица с неприключени наказателни производства;
6. Регистър за срочността на разследването;
7. Регистър на лица с мярка за неотклонение;
8. Регистър на върнатите от съда дела;
9. Регистър на оправдателните присъди;

Водени по указание на ВКП:
1. Книга за преписките;
2. Книга за спрените срещу неизвестен извършител досъдебни

производства;
3. Регистър за съобщения (жалба, сигнал, преписка и др.) за осъществено

домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от
домашно насилие, постъпили в РП – Ботевград;

4. Регистър по ЗЕС.
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Водени по собствена преценка:
на хартиен носител:
1. Дневник за присъдите на лица с променено местоизпълнение;
2. Книга за върнатите от съда дела и оправдателни присъди;
3. Книга за заповедите издадени от административния ръководител;
4.Книга за спрените срещу известен извършител досъдебни производства;
5. Книга на прекратените досъдебни производства;
6. Книга за възобновените дела;
7. Книга за постановления с предложение за освобождаване от

наказателна отговорност по чл.78а от НК;
8. Книга за отпуските на магистратите и служителите;
9. Книга-опис на кореспонденцията с РУ на МВР – Ботевград;
10. Книга-опис на кореспонденцията с РУ на МВР – Правец;
11. Книга-опис на кореспонденция с Районен съд - Ботевград;
12. Книга-опис на получените от Районен съд присъди;
13. Книга за задържаните лица;
14. Книга-опис на съдебните заседания;
15. Книга за принудителните медицински мерки по чл. 429 НПК;
16. Класьор с копия на потвърдени и отменени прокурорски актове по

преписки;
17. Класьор с копия на потвърдени и отменени прокурорски актове по

наказателни производства;
18. Описна книга на делата с уведомления по чл.50 от НПК.

Воденето на част 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.

Систематизирането и изготвянето на статистическата информация в
прокуратурата се извършва от административния секретарq със съдействието
на съдебните служители и определените прокурори по надзори. Със заповед на
административния ръководител са определени отделни служители, които да
изготвят многобройните периодични справки.
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5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

     - правни програми – Апис Право; Апис Регистър; Търговски регистър –
Агенция по вписванията.

-  деловодни програми предоставени от ВКП и ВСС-  програма
„Унифицирана информационна система“ на ПРБ,  Единна нформационна
система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/; Служебна страница на
ВСС; МП – електронни служебни свидетелства за съдимост; Програмен
продукт „Е-парични обезщетения“ на НОИ; Информационна система
„Краткосрочна бизнес статистика“ на НСИ;  Електронен регистър „Единство 2“
на Нотариална камара; „Регистър на пълномощните“ и „Регистър на
завещанията“ при Нотариална камара; Система за мониторинг и контрол на
вещите лица; Персонална електронна поща на пощенски сървър на ПРБ;
Програмен продукт за ТРЗ „RZWIN”; Счетоводен софтуер „Web BP Конто 66”;
Електронен регистър за професионално обучение на магистрати; Национална
информационна система „Бюро съдимост”.

- самостоятелно създадени деловодни програми – Локална мрежа за
предаване на поща между прокурорите и съдебните секретари; Електронен
достъп до Агенцията за обществени поръчки; Достъп до електронните услуги,
предоставяни от НАП.

6. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП на разпределение на делата.

Считано от 01.12.2015 г. разпределянето на преписките и досъдебните
производства в Районна прокуратура Ботевград да се извършва чрез Модула за
случайно разпределение на Унифицираната информационна система, съобразно
поредността на постъпването им и съобразно утвърдените Правила за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства
на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на Република България.
Първоначалната организация е въведена със заповед № 145/01.12.2015 г., с
която са определени групите преписки и съответната натовареност на
прокурорите в тях. От въвеждането на Модула за случайно разпределение до
04.06.2021 г. административният ръководител на прокуратурата е бил със 100%
натовареност, наравно с останалите прокурори. Действащата към момента на
проверката уредба, касаеща разпределението на преписките и делата на
случайния принцип е създадена със Заповед № 20/29.03.2022 г. С нея са
определени 9 групи, прокурорите, между които ще се разпределят преписките и
досъдебните производства в различните групи и процента на натовареност на
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всеки прокурор в отделната група.
Административният ръководител участва в 7 групи, като участва с 80%

натовареност в група „Преписки” и със 100% натовареност в групите
„Досъдебни производства срещу известен извършител”, „Досъдебни
производства срещу неизвестен извършител, „Бързи и незабавни
производства“, „Международно правно сътрудничество“, „Гражданско-
съдебен надзор“ и „Наказателно- съдебен надзор“. Не участва в групите
„Изпълнение на наказанията“ и „Надзор за законност“.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата

Съгласно предоставената справка средната натовареност на прокурор в
прокуратурата за проверявания период е:

2020 г.
Прокурор Брой актове на ден/Отработени дни

1.Дарин Лаков 7.43
2.Радка Цекова 3.07
3.Анна Христова 3.30
4.Ина Бончева 4.53
5.Мая Големанова 2.35
6.Николай Георгиев 3.33
7.Силвия Евстатиева 2.58
8.Теодора Йонова 5.03

2021 г.
Прокурор Брой актове наден/Отработени дни

1.Дарин Лаков 7.74
2.Анна Христова 4.11
3.Ина Бончева 6.51
4.Мая Големанова 3.81
5.Николай Георгиев 2.73
6.Силвия Евстатиева 4.22

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

За дейността на прокуратурата се изготвят годишни отчети, въз основа
на изготвените статистически данни. Два пъти годишно се  изготвят доклади
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за неприключилите дела, образувани преди 2017 г. и 2018 г.  С годишния
доклад се прави анализ на върнатите дела и оправдателните присъди. В тази
връзка се провеждат периодични срещи с разследващите полицаи при РУ на
МВР Ботевград и РУ на МВР Правец, за които се изготвят  протоколи.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от административния
ръководител за целия проверяван период – няма за проверявания период.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства

Веществените доказателства са приемат, описват и съхраняват на
определено за целта място в архива на прокуратурата. Към момента на
проверката в РП Ботевград действа Заповед № 16/11.02.2019 г. на
административния ръководител, с която са определени служители, които да
извършват приемането, съхраняването и предаването на веществените
доказателства в прокуратурата,  както и да водят специалния дневник по чл. 75
от ПАПРБ. Със същата заповед е определена и Комисия, на която е възложено,
при нужда, да отваря опаковките с веществени доказателства и ежегодно - до
края на м. януари на календарната година да извършва проверка на същите,
което да отразява в протокол.

На проверяващия екип беше предоставен протокол от 14.05.2021 г., на
назначената комисия със Заповед № 16/11.02.2019 г. относно извършването на
проверка на веществените доказателства, приети на съхранение през 2019 г. и
2020 г. в РП Ботевград.

Със Заповед № 51/11.05.2015 г. на административния ръководител на РП
Ботевград е разпоредено, считано от 01.05.2015г. да се води Регистър, на
хартиен и електронен носител, за веществените доказателства - МПС,
иззети/доброволно предадени по новообразувани дела, както и съхранявани от
прокуратурата и органите на разследването, като са определени служители,
които да попълват Регистъра.

С оглед изпълнение на задължението по чл. 110, ал. 5 от НПК,
административният ръководител, в хода на проверката, изпарти писмо до
Окръжния прокурор на Софийска окръжна прокуратура, с което  го уведомява,
че след извършено проучване в периода 2016 г.-2019 г. е установено, че
търговските банкови клонове и офиси на територията на гр. Ботевград не
предоставят на клиентите си банкови касети и сейфове за съхранение на
ценности. В писмото е отправено и запитване до ОП София има ли сключен
договор с търговска банка, предоставяща банкова касета или сейф за
съхранение на пари и ценности и възможно ли е  при образувано ДП с
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приобщени ВД-пари и други ценности, РП Ботевград да ползва банковата
касета, по сключения договор от ОП София. В отговор на писмото РП
Ботевград е уведомена, че СОП е сключила договор с Търговска банка за наем
на сейф и при образувани ДП, с приобщени ВД- пари и други ценности от РП
Ботевград, е възможно ползването на банковата касета.

Установи се, че в РП Ботевград 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.
Изпълнена е препоръката, дадена при предходната комплексна планова
проверка от ИВСС, относно спазване на чл. 110, ал. 5 от НПК.

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

По указание на главния прокурор :

за 2021 г.- 9 бр.

за 2020 г.- 27бр.

По собствена преценка:

за 2021г.- 87 бр.

за 2020г. – 76 бр.

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

През 2021 г.

Извършени са 2 проверки от ОП София на досъдебни производства,
образувани преди 01.01.2015 г. за престъпления против личността /по чл.128 –
135 от НК/. Едната  е проведена в периода м. 01.2021 г., като са прегледани
всички наблюдавани производства от посочената категория, не са констатирани
слабости и в тази връзка не са отправяни препоръки. Втората проверка е
извършена в периода м. 07.2021 г. Дадени са препоръки периодично да се
изискват от органите на МВР докладни записки, касаещи ОИМ, като същите
да бъдат прилагани към материалите по ДП, а по отношение на два броя
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досъдебни производства да се преценят давностните срокове. В изпълнение на
дадените препоръки, незабавно са изискани справки от МВР, а по отношение на
давностните срокове – делата са докладвани на наблюдаващите ги прокурори за
преглед и преценка.

През 2020 г.

Извършени са две проверки от СОП на досъдебни производства,
образувани преди 01.01.2015 г. за престъпления против личността /по чл. 128 –
135 от НК/. Едната е проведена в периода 13.01 – 17.01.2020 г., като са
прегледани всички наблюдавани производства от посочената категория не са
констатирани пропуски и не са давани препоръки. Втората проверка е
обхващала досъдебни производства, образувани преди 01.01.2015 г. за
престъпления против личността /по чл.128 – 135 от НК/ за първото полугодие на
2020 г. Проведена е в периода м. 07 – 08.2020 г. Прегледани са всички
наблюдавани производства от посочената категория и проверката е приключила
е приключила без препоръки.

Извършена е една тематична ревизия от Апелативна прокуратура София
на прекратените досъдебни производства, с предмет наркотични вещества
/чл.354а – 354в от НК/, проведена през м. ноември 2020 г. Проверени са два
броя, налични производства от посочената категория, като по едното от тях –
пр. пр. № 452/2018 г. по описа на РП Ботевград е констатирано основание за
осъществяване на служебен контрол за законосъобразност на постановлението
за прекратяване на наказателното производство. Същото е изпратено в ОП
София за служебен контрол и е потвърдено. Издадена е заповед на
административния ръководител, в която е указано на наблюдаващите прокурори
да съблюдават направените констатации и ефективно да упражняват
правомощията си по чл. 196 от НПК.

През проверявания период не са извършвана комплексни ревизии на
дейността на РП Ботевград.

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

През 2021 г. един прокурор е взел участие в обучение на тема
„Автотехнически експертизи“, организирано от НИП. Един съдебен служител е
взел участие в онлайн обучение на тема „Анализ на проблеми при интегриране
на информацията между ЦИССС и ядрото на ЕИСПП“, организирано и
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проведено от ПРБ и един съдебен служител в онлайн обучение на тема
„Работа с УИС-3 и справочен модул "Oracle BI" - електронни регистри,
справки, работа с програмите за случайно разпределение на преписки и
досъдебни производства, грешки при работа и отстраняването им“,
организирано и проведено от ПРБ.

През 2020 г. няма участие на прокурори и съдебни служители в обучения.

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 2020 г. –534 /през 2021 г. -
471/.  От тях:

- новообразувани – през 2020 г. -444 /през 2021г.- 406/;
- образувани в предходни периоди:  през 2020 г. – 90  /през 2021 г. - 65/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка  през 2020 г. –
517 броя. /през 2021 г. – 472/

2.1 преписки, върнати след извършена предварителна проверка – през
2020г.- 73 бр. /през 2021г. – 66 бр./

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка през 2020 г. – 4, през 2021 г.- няма.

Бяха проверени преписки по които прокурорът лично е извършил
проверка:

Пр. пр. № 666/2020г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор
Анна Христова. Преписката е образувана на 27.04.2020 г. по постъпила в РП
Ботевград жалба, която с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 27.05.2020 г. е възложено на РУ
Ботевград извършване на проверка, с дадени указания и срок от два месеца.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на 22.06.2020 г.
С резолюция от 14.07.2020 г. наблюдаващият прокурор е приел, че са налице
основания за извършване на лична проверка, съобразно разпоредбата на чл. 145
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ал.1, т. 2 ЗСВ. С постановление от 15.07.2020 г. са обединени материалите  по
пр. пр. № 666/2020 г. с материалите по пр. пр. № 514/2020 г. по описа на РП
Ботевград, като преписката е продължила да се води, като пр. пр. № 666/2020 г.
На 04.08.2020 г. наблюдаващият прокурор е снел два броя сведение. На
05.08.2020 г. е постъпил сигнал в РП Ботевград до ОП София, с който
жалбоподателят е предоставил ксерокопие на снетите обяснения, като настоява
те да бъдат предоставени по служебен път на главния прокурор. Сигналът,
заедно с приложенията, е изпратен на ОП София, с писмо от същата дата. С
постановление от 18.09.2020 г. наблюдаващият прокурор е отказал образуване
на досъдебно производство. Разпоредено е препис от постановлението да се
изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и начина на обжалване.

Бяха проверени още:
- пр. пр. № 417/2020г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор

Ина Бончева.
- пр. пр. № 713/2020г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор

С. Евстатиева.
- пр. пр. № 208/2020г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор

А. Христова.

По всички преписки наблюдаващите прокурори с резолюция са приели, че
са налице основанията за извършване на лична проверка на основание чл. 145,
ал. 1, т. 2 ЗСВ, като част от проверовачните действия са извършвани от
наблюдаващите прокурори.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:

4.1. до два месеца – 2020 г.- 377 /2021 г. –363/
4.2. до три месеца – 2020 г.- 92 /2021 г. –108/
4.3. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – няма за проверявания период.

5. РЕШЕНИ - през 2020 г. - общо 469 /през 2021г. -388/.

От тях :

5.1. Решени в едномесечен срок – за 2020 г. – всички, /през 2021г. -
всички/.
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5.2 Решени след изтичане на едномесечния срок – няма за
проверявания период.

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
през 2020 г. общ брой – 332 /през 2021г. - 263/.  От тях: обжалвани през 2020г.-
19 постановления, от които са потвърдени - 12 и отменени -7; през 2021г.
обжалвани -19, от които са потвърдени 14 и са отменени – 5.

5.4. Образувани досъдебни производства: през 2020г. - общо 90, през
2021г. – 88 бр.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период – за 2020 – 16 /за 2021 г. -28/.

Няма нерешени преписки намиращи се при прокурора, със срок над един
месец за проверявания период.

Бяха изискани всички преписки, приключили през 2020г. и 2021 г. с
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, които са
били отменени. Бяха проверени следните преписки:

Пр. пр. № 321/2020г. по описа на РП Ботевград, ДП № 3/2020 г. по
описа на РУ Ботевград , наблюдаващ прокурор Анна Христова. Преписката
е образувана на 05.03.2020 г. по  изпратени по компетентност от ВКП, молба с
приложения и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 23.03.2020 г. е възложено на РУ
Ботевград извършване на проверка, с дадени указания и срок 2 месеца.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 24.04.2020 г., с приключила
проверка. С постановление от 22.05.2020 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. На 08.06.2020 г. в РП Ботевград е постъпило писмо от ОП
София, с което изискват преписката, по повод постъпила жалба, където е
изпратена. С постановление от 29.06.2020 г. по пр. пр. № 1508/2020 г. прокурор
от ОП София е отменил постановлението  и е върнал делото на РП Ботевград,
за извършване на допълнителна проверка. Преписката е постъпила в РП
Ботевград на 02.07.2020 г. На 18.08.2020 г. с постановление е възложено на РУ
Ботевград извършването на проверка, за изпълнение указанията, дадени в
отменителното постановление и срок 2 месеца. Преписката е постъпила в РП
Ботевград на 24.09.2020 г. С постановление от 23.10.2020 г. е възложено
извършване на допълнителна проверка със срок 1 месец. Срокът на проверката
е удължен с 30 дни от административния ръководител на РП Ботевград,
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считано от 23.10.2020 г. Преписката е постъпила в РП Ботевград на 02.12.2020
г. С постановление от 04.01.2021 г. е образувано досъдебно производство за
престъпление по чл. 323, ал. 1 НК. Срокът на разследването е удължаван,
последно с един месец, считано от 05.09.2021г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 05.08.2021 г., с приключило разследване и мнение за
прекратяване на водещия разследването. По искане на наблюдаващия прокурор,
с постановление от 09.07.2021 г. на административния ръководител на РП
Ботевград, срокът за решаване на делото по същество е удължен с един месец
на основание чл. 242, ал. 5 НПК. С постановление от 04.10.2021 г.
производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл.
24, ал. 1, т. 1 НПК.

Пр. пр. № 1154/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП № 5008/2021 г.
по описа на РУ Правец, наблюдаващ прокурор Мая Големанова.
Преписката е образувана по постъпила в РП Ботевград жалба и с протокол за
избор от 24.09.2020 г. е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 29.09.2020 г. е възложено на РУ Правец извършване на
проверка, с дадени указания и срок от 2 месеца. Срокът на проверката е
удължен с постановление на административния ръководител с 30 дни.
Преписката е постъпила на 29.12.2020 г. в РП Ботевград, с извършена проверка
и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление
от 28.01.2021 г. е отказано образуване на досъдебно производство, като е
разпоредено препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя и е
указан реда и начина на обжалване. На 10.02.2021 г. в РП Ботевград е
постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с преписката е
изпратена на ОП София на 11.02.2021 г. С постановление от 22.02.2021 г. по пр.
пр. № 484/2021 г. прокурор от ОП София е отменил постановлението на РП
Ботевград и е върнал преписката за допълване на проверката и установяване на
неизяснени обстоятелства. Преписката е постъпила в прокуратурата на
24.02.2021 г.  С постановление от 29.04.2021 г. преписката е изпратена на РУ
Правец за извършване на проверка, с оглед изпълнение на указанията в
отменителното постановление, като е определен срок от два месеца.  Срокът на
проверката е удължен с още един месец, с постановление на районния прокурор
на РП Ботевград. Преписката е постъпила в прокуратурата на 13.08.2021 г., с
извършена проверка. С постановление от 13.09.2021 г. е образувано досъдебно
производство за престъпление по чл. 235, ал. 1 НК. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано до 13.05.2022 г.

Пр. пр. № 1030/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП № 237/2020 г. по
описа на РУ Ботевград, наблюдаващ прокурор Ина Бончева. Преписката е
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образувана на 27.08.2020 г. по постъпила в РП Ботевград преписка по описа на
РУ Ботевград и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.08.2020 г. е възложено на РУ
Ботевград извършване на проверка, с дадени указания и срок от 1 месец.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 05.10.2020 г., с извършена
проверка. С постановление от 19.10.2020 г. е отказано образуване на досъдебно
производство, разпоредено е препис да се изпрати на жалбоподдателя, както и
на РУ Ботевград, за сведение и преценка на основанията за реализиране на
административно наказателна отговорност по УБДХ. Указан е реда и начина на
обжалване на постановлението. На 11.11.2020 г. е подадена жалба срещу
постатовлението, която заедно с преписката е изпратена на ОП София, с писмо
от 12.11.2020 г. С постановление от 16.04.2021 г. по пр. пр. № 3425/2020 г.
прокурор от ОП София е отменил постановлението на РП Ботевград и е върнал
преписката за извършване на допълнителна проверка, с дадени указания.
Преписката е постъпила в РП Ботевград на 21.04.2021 г. С постановление от
06.07.2021 г. е възложено на РУ Ботевград извършване на проверка, за
изпълнение указания в отменителното постановление, със срок на проверката
два месеца. Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на
01.09.2021 г. С постановление от 29.09.2021 г. е образувано досъдебно
производство за престъпление по чл. 325, ал. 1 НК. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано до 29.05.2022 г.

Пр. пр. № 455/2021 г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ
прокурор Ина Бончева. Преписката е образувана на 27.04.2021 г. по
постъпила в РП Ботевград жалба и с протокол за избор от същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 28.04.2021 г. е
възложено на РУ Ботевград извършване на проверка, с дадени подробни
указания и срок от един месец. Срокът на проверката е удължен от
наблюдаващия прокурор, с още един месец, както и с още 1 месец с
постановление на административния ръководител, считано от 29.07.2021 г.
Преписката е постъпила в РП Ботевград, с извършена проверка на 23.08.2021 г.
С постановление от 21.09.2021 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 04.11.2021 г. в РП
Ботевград е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
преписката е изпратена на ОП София. С постановление от 10.12.2021 г. по пр.
пр. № 3519/2021 г. прокурор от ОП София е потвърдил постановлението на РП
Ботевград. С постановление от 12.04.2022 г. по пр. пр. № 507/2022 г. прокурор
от АП София е отменил постановлението на ОП София и РП Ботевград, като е
разпоредил на РП Ботевград да образува досъдебно производство и проведе
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разследване на данни за деяние по чл. 206 НК. Преписката е върната в РП
Ботевтрад на 14.04.2022 г.

Възложените от прокурорите  предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
приключване на проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в
кратки срокове.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по
компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията и разпореждане за извършване на допълнителна проверка,
наблюдаващите прокурори дават конкретни указания на полицейските органи
за обстоятелствата, които следва да бъдат установени, както и способите
за установяването им. През проверявания период сравнително малко
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство са били
обжалвани /от общо 595 постановления са обжалвани 38, т. е. 6%./, но
значителен брой от тях са били отменени от горестоящите прокуратури /от
общо обжалваните 38 постановления са отменени 12, т. е. 32 %/. При
проверката на конкретни преписки се установи, че след отмяна на
постановленията и извършена допълнителна проверка са образувани
досъдебни производства, разследването по които продължава. Тази
констатация налага извод, че при първоначалното възлагане на проверките
наблюдаващите прокурори следва да дават указания и да следят стриктно
дали са събрани всички необходими данни, от които би могло да се направи
извод за извършено престъпление от общ характер.

Материалите по наблюдателните преписки не се подреждат
хронологично, по някои липсват прокурорски и съдебни актове, или писмата, с
които са постъпили материали в прокуратурата. След разговор с
административния ръководител същият предприе незабавни мерки за
отстраняване на този пропуск с издаване на Заповед № 31/29.04.2022г.

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 Ботевград,  на основание чл.   54, ал.   1, т.  2
ЗСВ

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП
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През 2020г. в РП Ботевград са наблюдавани общо 721 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 475, образувани
в предходни години - 246.

Решени от прокурор - 756, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - 29.

През 2021г. в РП Ботевград са наблюдавани общо 690 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 434, образувани
в предходни години – 256.

Решени от прокурор - 900, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода – 39.

През 2020г. са наблюдавани 38 бързи производства, от които по 18
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК.

В срока по чл. 357, ал.1 т. 5 НКП- няма
Постановено разследването да се извърши по общия ред -23 бр.
През 2021г. са наблюдавани 21 бързи производства, от които по 3

разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК
В срока по чл. 357, ал.1 т. 5 НКП- няма
Постановено разследването да се извърши по общия ред -18 бр.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2020г., ДП изпратени на разследващия орган – 3 и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследване - няма
За 2021г., ДП изпратени на разследващия орган - 4 и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследването - няма.

Най- общо причините се дължат на непризоваване на пострадалия за
предявяване на разследването, както и за прецезиране на постановлението за
привличане на обвиняем.

3.ДЕЙСТВИЯ на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК няма за
проверявания период.

4. Спрени наказателни производства
Спрените наказателни производства в РП Ботевград през 2020г. са общо

168, от които срещу неизвестен извършител –167 и срещу известен извършител
- 1.

Спрените наказателни производства в РП Ботевград през 2021г. са общо
142, всички срещу неизвестен извършител.
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5. Възобновени наказателни производства
Възобновени наказателни производства през 2020г. – 16. От тях спрени

срещу неизвестен извършител -13, срещу известен извършител – 3.
Възобновени наказателни производства през 2021г. – 14, всички спрени

срещу неизвестен извършител.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени
срещу неизвестен извършител  и известен извършител през 2020г. и 2021г.

Неизвестен извършител

ДП № Пр. № Дата на спиране Указания за
периодично
уведомяване

Справки от
МВР

Напом.
писма

ДП № 391/19 г.
РУ- Ботевград

137/2020 г.
Дарин Лаков

23.03.2020 г. на всеки 4 м. не не

ДП № 249/20 г.
РУ Ботевград

872/2020г.
Силвия Евстатиева

24.11.2020 г.  периодично не не

ДП № 241/19 г.
РУ Ботевград

1049/2019 г.
Теодора Йонова

23.03.2020 г. на всеки 4 м. не не

ДП № 230/20 г.
РУ Ботевград

283/2020 г.
Анна Христова

23.11.2020 г. не не не

ДП № 59/20 г.
РУ Ботевград

230/2020 г.
Николай Георгиев

10.06.2020 г. на всеки 4 м. не не

ДП № 5/20 г.
РУ Ботевград

44/2020 г.
Радка Цекова

28.02.2020 г. не не не

ДП №128/20 г.
РУ Ботевград

327/2020г.
Ина Бончева

22.10.2020 г.. на всеки 4 м. не не

ДП № 42/21 г.
РУ Правец

526/2021 г.
Силвия Евстатиева

24.11.2021 г. периодичен
доклад

не не

ДП №89/ 20 г.
РУ Ботевград

351/2020 г.
Николай Георгиев

12.03.2021 г. периодично не не

ДП № 301/19 г.
РУ Ботевград

1239/2019 г.
Мая Големанова

08.01.2021 г. на всеки 3 м. не не

ДП № 13/20 г.
РУ Ботевград

1379/2020 г.
Анна Христова

05.11.2021 г. периодичен
доклад

не не

ДП № 61/21 г.
РУ Ботевград

1373/2020г.
Ина Бончева

12.07.2021 г. на всеки 4 м. не не

Установява се, че по всички проверени спрени дела, водени срещу
неизвестен извършител, наблюдаващите прокурори не са осъществявали
необходимия контрол. В по- голямата част от постановленията за спиране, се
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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. Препоръка в
тази насока е била дадена при предходната комплексна проверка от ИВСС,
която реално не е изпълнена. След разговор с административния
ръководител същият предприе мерки като издаде Заповед № 33/04.05.2022г.
съдебните деловодители да да изготвят и изпращата на всеки шест
месеца справки до началниците на полицейските управления по всички
наблюдавани от РП Ботевград досъдебни производства, образувани и
спрени срещу неизвестен извършител, като получените отговори за
резултатите от издирването на извършителя и изпълнение на дадените
указания да се прилагат в нарочно създадена папка, неразделна част от
описната книга на спрените дела срещу неизвестен извършител. На
проверяващия екип бяха предоставени и изготвени на 03.05.2022г. писма с
изх. № А-94/2022г. до началниците на РУ Правец и РУ Ботевград.

Известен извършител
ДП № 497/2016 г. по описа РУ Ботевград, пр. пр. № 1520/2016 г. по

описа на РП Ботевград.  Досъдебното производство е започнало на 03.11.2016
г. срещу НИ за престъпление по чл. 343, ал. 1 б. „а“ вр. чл. 342, ал. 1 НК. С
постановление от 31.10.2017 г. на прокурор Лаков, делото е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. Разпоредено е да се изтготвя периодичен
доклад, на всеки 3 месеца, за резултата от издирването. Периодично е искана и
е предоставяна информация. С постановление от 19.10.2018 г. на прокурор
Йонова производството по делото е възобновено. В хода на разследването е
повдигнато обвинение на едно лице за извършено престъпление по чл. 343б, ал.
1 НК, което е докладвано на наблюдаващия прокурор  и това обстоятелство е
отразено в горния десен ъгъл на постановлението, с дата, име и подпис на
прокурора. С постановление от 28.12.2018 г. на прокурор Йонова
производството по делото отново е спряно на осн. чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25,
т. 2 вр. чл. 245, ал. 1 НПК. Разпоредено е наблюдаващия прокурор да бъде
уведомяван ежемесечно за резултатите от ОИМ. Изисквани са и са получавани
множество справки, за резултатите от издирването, като последната е от
12.03.2020 г. С постановление от 25.09.2020 г. производството по делото е
възобновено. Делото е преразпределено с протокол за повторен избор от
05.10.2020 г. на прокурор Николай Георгиев. С постановление от 17.11.2020 г.
производството по делото отново е спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 1 вр.
чл. 25, т. 2 вр. чл. 245, ал. 1 НПК. Разпоредено е наблюдаващия прокурор да
бъде уведомяван ежемесечно за резултатите от ОИМ. Изисквани са и са
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получавани множество справки, за резултатите от издирването, като последната
е от 15.03.2022 г. С протокол за повторен избор от 05.04.2022 г. делото е
преразпределено на прокурор Йонова. С постановление от 20.04.2022 г. на
прокурор Йонова производството по делото е възобновено и срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано от същата дата. Делото е
постъпило в прокуротурата на 20.04.2022 г., с мнение за съд. Изготвено е
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 НПК срещу едно лице за
извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 НК, което е внесено в съда на същата
дата. Към наблюдателните материали липсва акта на съда.

ДП № 7/2021 г. по описа РУ Правец, пр. пр. № 68/2021 г. по описа на
РП Ботевград.  Досъдебното производство е започнало на 15.01.2021 г. за
престъпление по чл. 198, ал. 1 НК. След приключване на разследването делото
е постъпило в прокуратурата, с мнение за прекратяване на 21.06.2021 г.  С
постановление от 22.06.2021 г. на прокурор Лаков делото е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, ал. 1, т. 6 НПК. На 22.06.2021 г. е
изготвено и уведомление по чл. 50 НПК до пострадалата, че може да упражни
правата на частен тъжител, съгласно разпоредбите на НПК. На 29.06.2021 г. РП
Ботевград е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с делото е
изпратена в РС Ботевград на 05.07.2021 г. С определение № 54/01.09.2021 г. по
ЧНД 293/2021 г. РС Ботевград е отменил постановлението и е върнал делото на
РП Ботевград за продължаване на процесуалните действия. В мотивите е
посочено, че прокурорът не е изпълнил задълженията си по чл. 13 и чл. 14 НПК
за всестранно обективно и пълно изследване на всички обстоятелства по
делото, което препятства проверката на законността на формираното вътрешно
убеждение на прокурора. Делото е върнато в РП Ботевград на 01.09.2021 г. С
постановление от 03.09.2021 г. на прокурор Лаков, производството по делото
отново е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, ал. 1, т. 6 НПК. На
същата дата е изготвено и уведомление до пострадалата по чл. 50 НПК. На
10.09.2021 г. в РП Ботевград е постъпила жалба срещу постановлението,
адресирана до ОП София, която е изпратена там ведно с делото, с писмо от
13.09.2021 г. С писмо постъпило в РП Ботевград на 28.09.2021 г. прокуратурата
е уведомена, че ОП София е препратила жалбата по компетентност на РС
Ботевград. С  определение № 65/04.10.2021 г. по ЧНД № 442/2021 г. съдът е
отменил постановлението на РП Ботевград и е върнал делото за продължаване
на процесуалните действия. В мотивите е посочено, че съдържанието на
настоящото постановление е еднакво със съдържанието на постановлението от
22.06.2021 г., като единствено в настоящото постановление прокурорът е
действал, като контролно отменителна инстанция и е дал указания на съда.
Делото е върнато в прокуратурата на 04.10.2021 г. С постановление от
08.10.2021 г. делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК. На
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18.10.2021 г. е постъпила жалба срещу постановлението за прекратяване, която
заедно с делото е изпратена на РС Ботевград, с писмо от 18.10.2021 г. С
определение №75/01.11.2021 г. по ЧНД 485/2021 г. РС Ботевград е отменил
постановлението за прекратяване и е върнал делото на прокуратурата за
продължаване на разследването и изпъленние на дадените указания, като в
мотивите изрично е посочено, че в хода на разследавнето следва да се съберат
доказателства за деяние по чл. 194, ал. 1 НК и по конкретно за обективната
страна на деянието. Делото е върнато в прокуратурата на 15.02.2022 г. С
протокол за избор от същата дата делото е преразпределено на прокурор Анна
Христова. С постановление от 28.03.2022 г. прокурор Христова е изпратила
делото на разследващия орган за изпълнение на дадените от съда указания.
Срокът на разследване е удължен, последно с два месеца, считано от 04.04.2022
г.

От проверката се установява, че по всички спрени дела срещу известен
извършител наблюдаващите прокурори са продължили да осъществяват
ръководство и надзор на работата по тях. Във всички постановления за
спиране, се съдържат указания към органите на полицията периодично да
докладват резултатите от проведените ОИМ. По всички проверени дела
регулярно е предоставяна информация за резултатите от издирването.
Лицата, поради чието отсъствие са били спрени делата, са били обявени за
издирване.

6. Прекратени наказателни производства
През 2020г. са прекратени общо 429 ДП, от тях 13 срещу ИИ. Обжалвани

пред съда – 2, които са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури
3, които са потвърдени. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  -
няма. Прекратени ДП поради изтекла давност – 265.

През 2021г. са прекратени общо 601 ДП, от тях 5 срещу ИИ, обжалвани
пред съда – 6, от които 3 са отменени. Обжалвани пред горестоящите
прокуратури – 6, от които 1 е отменено. Служебно отменени от горестоящите
прокуратури - няма. Прекратени ДП поради изтекла давност – 427.

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

2020г.- 130 бр. /през 2021г. -119/
-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.  2  от НПК -  през 2020г. -6/ през 2021

г. -17/



23

-  на основание чл.  243,  ал.  1,  т.  1  вр.  чл.  24,  ал.1,  т.  8а от НПК –
няма и за двете години.

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване – през 2020 г.- 1, които е неуважен. През
2021 г. – не са подавани протести.

Бяха изискани и проверени на случаен принцип дела, по които
наказателното производство е било прекратено и постановленията са били
обжалвани и отменени:

ДП № 203 /2020 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр. № 654 /2020г. по
описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Николай Георгиев.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 09.06.2020 г. за
престъпление по чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 НК. Срокът на разследването е
удължаван последно с два месеца, считано от 09.02.2021г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 07.04.2021 г. с мнение за съд и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. С протокол за повторен избор от 19.04.2021 г.
делото е преразпределено на прокурор Силвия Евстатиева.  В срока за
произнасяне, с постановление от 28.04.2021 г., наблюдаващия прокурор е
върнал делото на разследващия, за изпълнение на указания. С постановление от
29.04.2021 г. на административния ръководител на РП Ботевград, срокът за
произнасяне на прокурора по делото е удължен с един месец, считано от
07.05.2021 г., съобразно разпоредбите на чл. 242, ал. 5 НПК. С постановление
от 31.05.2021 г. наблюдаващия прокурор е разделил делото, като е отделил
материали, по които да бъде образувано ново ДП  за престъпление по чл. 216,
ал. 1 НК. С постановление от 31.08.2021 г. е прекратено частично ДП за
извършено престъпление по чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 и е спряно в останалата му
част. На 10.09.2021 г. в РП Ботевград е постъпила жалба до ОП София срещу
постановлението, която заедно с делото е изпратено в ОП на 16.09.2021 г. С
постановление от 20.10.2021 г. по пр. пр. № 2899/2021 г. прокурор от ОП е
отменил постановлението на РП Ботевград за прекратяване на наказателното
производство и е върнал делото за изпълнение на дадени указания. Делото е
постъпило в РП Ботевград на 26.10.2021 г. С постановление от 27.10.2021 г. е
изпратено на разследващия орган, за изпълнение на указанията. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано до 18.06.2021 г.

ДП № 534 /2018 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр. № 1541 /2018г. по
описа на РП Ботевград. Досъдебното производство е започнало на 31.10.2018
г. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“ вр. чл. 342, ал. 1 НК.  Делото е
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постъпило в прокуратурата, след приключване на разследването, с мнение за
прекратяване на 04.11.2019 г. С постановление от 05.11.2019 г. на прокурор
Лаков производството по делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1
вр. чл. 24, ал.1, т. 1 НПК. На 23.01.2020 г. в РП Ботевград е постъпила жалба
срещу постановлението, която заедно с делото е изпратена в РС Ботевград, с
писмо от 23.01.2020 г. С определение №116/30.01.2020 г. по ЧНД № 30/2020 г.
РС Ботевград е отменил постановлението на РП Ботевград и е върнал делото за
извършване на допълнителни действия.  Делото е върнато в прокуратурата на
19.02.2020 г. С постановление от същата дата наблюдаващият прокурор е
изпратил делото на разследващия, за изпълнение на дадените от съда указания.
Делото е върнато в прокуратурата на 18.06.2020 г., с мнение за съд. Изготвено е
постановление от 23.06.2020 г. с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност по реда на чл. 78а от НК, което е внесено в РС Ботевград на същата
дата. С решение №105/21.07.2020 г. по АНД 247/2020 г. РС Ботевград е признал
обвиняемият за виновен за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „а“ пр.
2 вр. чл. 343, ал. 1 б. „б“, пр. 2 вр. чл. 342, ал. 1 НК, като на основание чл. 78а
НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание „Глоба“. Решението е вляло в сила на 06.08.2020 г.

От предоставената от РП Ботевград информация е видно, че през
проверявания период много малък брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани / от общо прекратени 1030
досъдебни производства са обжалвани 17 постановления /от тях 8 пред съда и
9 пред по-горестоящата прокуратура/, т.е. 1.7%. Сравнително голям, обаче е
броя на отменените актове / от общо обжалваните 17 постановления 6 са
отменени, т.е. 35%, /. Тази статистика, както и проверката на конкретни
дела, налага извода за необходимост от ефективен контрол върху
разследването от страна на наблюдаващите прокурори и от повече
прецизност в анализа на доказателствата, при постановяване на акта за
прекратяване. Подобна констатация е направена и при предходната
комплексна проверка, извършена от ИВСС, като е дадена и препоръка. Следва
да се отбележи, че отмяната на постановленията и връщането на делата
за събиране на нови доказателства, при всички случаи води до забавяне на
наказателното производство.

Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.

По проверените дела не се установи удостоверяване на проведен доклад
по чл. 226, ал. 1 от НПК, за което обстоятелство е дадена препоръка при
предходната комплексна проверка от ИВСС.
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7.Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:

7.1През 2020г.
7.1.1. Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 400, 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 378, всички са уважени

7.2. През 2021г.
7.2.1 Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 396, като всички са 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 – 315, всички са уважени.

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

ДП с продължителност на разследването над 2 години за 2020 г. – 20,
а за 2021 г. са 6.

В предоставената от РП Ботевград информация най-общо причините за
продължителността на разследването на делата над две години  се дължат на
смяна на наблюдаващия прокурор, поради напускане на първоначално
определения прокурор по различни причини, смяна на разследващ орган /било
поради напускане на разследващия и възлагане делото на друг, било поради
изземване на делото от органите на МВР и възлагането му на следовател при
установяване на фактическа и правна сложност/. При смяната на разследващия
орган или прокурора се губи време за запознаване с делото на новия
наблюдаващ прокурор, или новия разследващ. В други случай причина за
продължаващото разследването е липсата на вещи лица, на които да бъдат
възложени необходимите експертизи. Много от вещите лица отказват да поемат
изготвянето на експертизи, възложени им от органите на МВР, тъй като
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предходните им експертизи не са платени в срок от съответната ОДМВР. Това е
проблем в който прокуратурата не може да се намеси за неговото решаване, но
е сериозен, тъй като възпрепятства своевременното приключване на делата.
Преводачите също отказват да работят с органите на МВР, поради
несвоевременно плащане на извършения труд по превода.

Предприетите мерки от страна на прокуратурата са провеждане на
периодични срещи с разследващите органи и бсъждане предстоящите действия
по разследването, както и в какъв срок ще се извършат. В определени случаи
възлагането на експертизите и най-вече на преводите се извършва от
прокуратурата и се плаща от нейния бюджет. Доколкото обаче основно
разследването по делата се извършва от органите на МВР, а прокуратурата е
ръководно решаващ орган, то същата не е в състояние и не разполага с
необходимия бюджет да поеме всички разходи по експертизи по
наблюдаваните ДП.

Въпреки посочените обективни причини за забавяне на делата, които са
валидни за  целия проверяван период, значително е намалял броя на
наблюдаваните ДП с продължителност на разследване над 2 /две/ години от
20 /двадесет/ броя за 2020г., на 6/шест/ броя за 2021г.

За проверявания период ДП, по които от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от две години - през 2020 г. – няма /през
2021 г. -няма/.

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 4 от НПК – за 2020 г. -6 /през 2021 г. – 3/;

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК – за 2020 г. -5 / през 2021 – 1/;

9. Внесени искания до съда за:

Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.  72,  ал.  1  и чл.  73,  ал.  3
НПК– за 2020 г. – 3 бр. , които са неуважени, за 2021 г. –няма.

Внесени МНО през 2020г., 11 от тях:
МНО „задържане под стража” – общо – 11.
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- уважени - 8 бр.
- неуважени – 3.
- подадени протести – 1, който е неуважен.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2021г., общо- 10.
МНО „задържане под стража” – общо – 10.
- уважени -5 бр.
- неуважени – 5.
- подадени протести – 2, които са неуважени.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Отмяна на мерките за неотклонение:
-  в срока по чл.  234,  ал.  8  от НПК,  респ.  чл.  63,  ал.  4  от НПК за

проверявания период няма.
- извън срока по чл.  234,  ал.  8  от НПК,  респ.  чл.  63,  ал.  4  от НПК –

няма.

10. Наказателни производства на специален надзор.
През проверявания период в РП Ботевград дела на специален надзор – за

2020 г- 8; за 2021 г.– 4 /

11. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

Съгласно предоставената справка от РП Ботевград през проверявания
период всички досъдебни производства са решени от прокурорите в сроковете
по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

В хода на проверката, беше изискана справка от РП Ботевград за броя на
наблюдаваните от прокурорите преписки и досъдебни производства. Установи се,
че към 27.04.2022 г. прокурорите в РП Ботевград наблюдават общо 300 досъдебни
производства и 128 преписки.

От тях по прокурори, както следва:

Анна Христова - 76 ДП и 35 преписки;
Ина Бончева - 80 ДП и 33 преписки;
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Мая Големанова - 67 ДП и 25 преписки;
Силвия Евстатиева - 64 ДП и  32 преписки;
Теодора Йонова - 13 ДП и 3 преписки;

От тях, при прокурор за решаване са общо 38 ДП и 62 преписки, както
следва:

Анна Христова - 5 ДП и 22 преписки;
Ина Бончева - 6 ДП и 16 преписки;
Мая Големанова - 13 ДП и 8 преписки;
Силвия Евстатиева - 12 ДП и 15 преписки;
Теодора Йонова - 2 ДП и 1 преписка;

Бяха проверени следните преписки и досъдебни производства, намиращи се
за решаване при прокурорите:

Пр. пр. № 515/2022 г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор
Т. Йонова. Преписката е образувана на 26.04.2022 г.  по постъпил сигнал в РП
Ботевград и на същата дата с протокол за избор е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 27.04.2022 г. е образувано ДП за извършено
престъпление по чл. 235, ал. 1 НК.

Пр. пр. № 208/2022 г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор
Мая Големанова. Преписката е образувана на 21.02.2022 г.  по постъпила в РП
Ботевград жалба, която с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 23.02.2022 г. е възложено
извършване на проверка на РУ Ботевград, с дадени подробни указания и срок 2
месеца. Преписката е постъпила в РП Ботевград на 26.04.2022 г. с извършена
проверка и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 484/2022 г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор
Мая Големанова. Преписката е образувана на 19.04.2022 г.  по постъпила в РП
Ботевград жалба и с протокол за определен избор от същата дата е разпределена
на дежурен прокурор. С постановление от 19.04.2022 г. е възложено извършване
на проверка на РУ Ботевград, с дадени подробни указания и срок 1 месец.
Преписката е постъпила в РП Ботевград на 27.04.2022 г., с извършена проверка.

Пр. пр. № 132/2022 г. по описа на РП Ботевград, ДП № 28/2022 г. по
описа на РУ Ботевград, наблюдаващ прокурор М. Големанова. Досъдебното
производство е започнало на 04.02.2022 г. за престъпление по чл. 325, ал. 1 НК.
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Постъпило е в прокуратурата,  с писмо от 05.04.2022 г., с приключило разследване
и мнение за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 465/2022 г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор
С. Евстатиева. Преписката е образувана на 14.04.2022 г.  по постъпили материали
от РУ Ботевград, с извършена проверка по тяхна преписка  и с протокол за избор
от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 311/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП № 35/2020 г. по
описа на РУ Правец, наблюдаващ прокурор С. Евстатиева. Досъдебното
производство е започнало на 03.03.2020 г. за престъпление по чл. 331, ал. 1 НК.
Постъпило е в прокуратурата,  с писмо от 19.04.2022 г., с мнение за спиране и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 67/2022 г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор
Ина Бончева. Преписката е образувана на 20.01.2022 г.  по постъпили материали
от РУ Ботевград, по тяхна преписка и с протокол за избор от същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 26.01.2022 г. е
възложено РУ Ботевград извършване на проверка, с дадени подробни указания и
срок 2 месеца. Срокът на проерката е удължен с постановление на
административния ръководител от 04.04.2022 г. с 30 дни, считано от 27.03.2022 г.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на 15.04.2022 г. и
е разпределена на прокурор Бончева, след завръщане от отпуск.

Пр. пр. № 1316/2021г. по описа на РП Ботевград, ДП № 297/2021 г. по
описа на РУ Ботевград, наблюдаващ прокурор И. Бончева. Досъдебното
производство е започнало на 31.10.2021 г., като бързо производство за
престъпление по чл. 343б ал.1 НК. С постановление от 05.11.2021 г. на
наблюдаващия прокурор е разпоредено разследването да се извърши по общия
ред. Срокът на разследавне удължаван, последно с два месеца, считано от
28.02.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 05.04.2022 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено.

Пр. пр. № 264/2022 г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор
Анна Христова. Преписката е образувана на 04.03.2022 г.  по постъпила жалба в
РП Ботевград  и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 07.03.2022 г. е възложено на РУ
Правец  извършване на проверка, с дадени подробни указания и срок до 7 април
2022 г. Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на
07.04.2022 г. и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
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Пр. пр. № 231/2021г. по описа на РП Ботевград, ДП № 178/2021 г. по
описа на РУ Ботевград, наблюдаващ прокурор Анна Христова. Досъдебното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
07.07.2021 г., за престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 НК. Срокът на разследване
е удължаван, последно с два месеца, считано от  07.01.2022 г. Делото е постъпило
в прокуратурата на 12.04.2022 г., с мнение за прекратяване и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор.

Бяха проверени още:

- Пр. пр. № 1285/2021 г. по описа на РП Ботевград, ДП № 289/2021 г. по
описа на РУ Ботевград, наблюдаващ прокурор Мая Големанова.

- Пр. пр. № 170/2022 г. по описа на РП Ботевград,  наблюдаващ прокурор
Силвия Евстатиева.

- Пр. пр. № 1465/2021 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор
Ина Бончева.

- Пр. пр. № 704/2021г. по описа на РП Ботевград, ДП № 125/2021 г. по
описа на РУ Ботевград, наблюдаващ прокурор Ина Бончева.

- Пр. пр. № 242/2022 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор
Анна Христова.

- Пр. пр. № 613/2021г. по описа на РП Ботевград, ДП № 68/2021 г. по
описа на РУ Правец, наблюдаващ прокурор Анна Христова.

От проверката се установи, че всички преписки и досъдебни производства,
постъпили за решаване в РП Ботевград, са в едномесечния срок за произнасяне на
наблюдаващите прокурори.

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

 1. Наказателно-съдебен надзор

През 2020 г. са внесени в съда 44 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 13, по образувани ДП в предходни години - 31.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - 4,  с
определения. 2 бр. са протестирани и двата протеста са уважени.

Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК – няма.
1. Невнесени в седмодневния срок – няма.
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2. Неотстранени очевидни фактически грешки - няма
Решени от съда дела по обвинителен акт са 50. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 25, протестирани – няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – 3, от тях 1 е протестирана и

протеста е неуважен.
- 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.
- Споразумения в хода на съдебното следствие – общо 85.

През 2021 г. са внесени в съда 62 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 23, по образувани ДП в предходни години - 39.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове – 1,  с
определение, което е протестирано и протеста е неуважен.
  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 57. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 25, от тях протестирани 1, който е

неразгледан.
- Оправдателни присъди по общия ред – 4, от тях протестирани 4, като 1 е

уважен и 1 е  неуважени и 2 са неразгледани.
- 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.
- Споразумения в хода на съдебното следствие – общо 55.

На случаен принцип бяха проверени следните досъдебни производства,
внесени с прокурорски акт през 2020 г. и 2021 г. и върнати от съда:

ПД № 26/2021 г., ДП № 37/2021 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр.
№ 198/2021 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Мая
Големанова. Досъдебното производство е започнало на 12.02.2021 г. за
престъпление по чл. 343б , ал. 1 НК. С постановление от 02.03.2021 г. едно
лице е привлечено, като обвиняем. Постановлението е докладвано по реда на
чл. 219, ал. 1 НПК, като в горния десен ъгъл е посочена дата, име на прокурора
и подпис. Делото е постъпило в прокуратурата на 13.04.2021 г., с мнение за съд
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и е разпределено на наблюдаващия прокурор, след болничен. Изготвено е
споразумение от 10.05.2021 г., с едно лице, за престъпление по чл. 343б, ал. 2
вр. ал. 1 НК, което е внесено в съда, с писмо от същата дата (СП № 19/2021 г.).
С протоколно определение от 13.05.2021 г. по НОХД № 191/2021 г. РС
Ботевград е отказал да одобри внесеното споразумение, при посочените
условия в него и е върнал делото на РП Ботевград. В мотивите е посочено, че
правилната квалификация следва да бъде по чл. 343 б, ал. 1 НК, тъй като
концентрацията на алкохол в кръвта е 1,37, т.е. осъществява състава на
този текст от НК и тъй като съдът няма правомощията да предлага
промяна, касаеща квалификацията и предявяване на съвсем ново обвинение,
следва делото да се върне на прокуратурата. Делото е върнато в
прокуратурата на 19.05.2021 г. Изготвен е ОА за престъпление по чл. 343б, ал.
1 НК, който е внесен в съда с писмо от 01.06.2021 г.,  с деловодна обработка. С
протоколно определение от 15.07.2021 г. по НОХД № 234/2021 г., съдът е
одобрил постигнато между страните споразумение на основание чл. 384, ал.1
НПК.

ПД № 47/2019 г., ДП № 301/2018 г. по описа на РУ Правец, пр. пр. №
849/2018 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Теодора
Йонова. Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по
чл. 325, ал. 1 НК. След приключване на разследването е постъпило на
17.07.2019 г. в прокуратурата, с мнение за съд. Изготвен е ОА срещу едно лице
за престъпление по чл. 325, ал. 2 вр. ал.1 НК, който е внесен в съда с писмо от
13.08.2019 г. С протоколно определение от 15.07.2020 г. по НОХД № 416/2019
г. РС Ботевград е прекратил производството по делото и е изпратил същото на
РП Ботевград за доразследване и отстраняване на съществени нарушения на
процесуалните правила. В мотивите е посочено, че обвиняемият е привлечен
към наказателна отговорност с постановление от 18.02.2019 г. и не е разпитан
непосредствено след привличането му, с което е нарушена разпоредбата на чл.
221 НПК. Разпитът на обвиняемия е станал едва на 17.06.2019 г., като
междувременно са извършвани процесуално следствени действия. От друга
страна разследването не е проведено всестранно и пълно, както и не са събрани
необходимите доказателства. Срещу определението е подаден протест от
прокурор Йонова от 15.07.2020 г. С определение от 11.08.2020 г. по ВЧНД №
301/2020 г. ОС София е отменил определението на РС Ботевград и е върнал
делото на първоинстанционния съд за продължаване на производството от
стадия на разпоредителното заседание. С присъда №260021/09.12.2021 г.
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание. От
извършената проверка се установи, че това досъдебно производство не е
от категорията на върнатите дела.
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Бяха проверени и досъдебни производства, по които са внесени
обвинителни актове в съда през 2020 г. и 2021 г. както следва:

ПД № 34/2020 г., ДП № 123/2020 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр.
№ 559/2020 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор С.
Евстатиева. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 28.10.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
едно лице за извършени престъпления по чл. 269, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК,
престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 3 вр. чл. 130, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 НК и за
престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 4 вр. чл. 130, ал. 2 вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 НК,
който е внесен в РС Ботевград с писмо от 12.11.2020 г., деловодно обработено.
С протоколно определение от 20.07.2021 г. по НОХД № 469/2020 г. е одобрено
постигнато споразумение между прокуратурата и подсъдимия.

ПД № 18/2021  г.,  ДП № 8/2021  г.  по описа на РУ Правец,  пр.  пр.  №
67/2021 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Н. Георгиев.
Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с приключило
разследване на 11.03.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 НК, който е внесен в РС Ботевград с
писмо от 15.04.2021 г., деловодно обработено. С протоколно определение от
25.11.2021 г. по НОХД № 157/2021 г. РС Ботевград е одобрил споразумение.

ПД № 23/2021 г., ДП № 317/2019 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр.
№ 1202/2019 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Ина
Бончева. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 29.03.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
две лица, за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 129, ал. 2,
вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал.1, вр. ал. 1 НК, който е внесен в РС Ботевград, с писмо
от 27.04.2021 г., деловодно обработено. С протоколно определение от
09.11.2021 г.  по НОХД № 181/2021 г. РС Ботевград е одобрил споразумение,
сключено с двамата подсъдими и представителя на прокуратурата.

ПД № 5/2020 г., ДП № 254/2019 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр.
№ 1132/2019 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Радка
Цекова. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 05.02.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
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едно лице за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, който е внесен в
РС Ботевград с писмо от 11.02.2020 г., деловодно обработено. С протоколно
определение от 09.07.2020 г. по НОХД № 61/2020 г. РС Ботевград е одобрил
постигнатото споразумение.

ПД № 31/2020 г., ДП № 121/2017 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр.
№ 1131/2017 г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Анна
Христова. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 12.10.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
едно лице за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК, който е внесен в
РС Ботевград с писмо от 05.11.2020 г., деловодно обработено. С протоколно
определение от 15.02.2022 г. по НОХД № 451/2020 г. РС Ботевград е одобрил
постигнатото споразумение.

ПД № 12/2020 г., ДП № 5000/2019 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр.
№ 1781/2018г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Теодора
Йонова. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 24.04.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвен е обвинителен акт срещу
едно лице за извършено престъпление по чл. 201, ал. 1 НК, който е внесен в РС
Ботевград с писмо от 27.04.2020 г., деловодно обработено. С присъда № 21 от
06.10.2020 г. по НОХД № 165/2020 г. РС Ботевград е признал подсъдимия за
виновен и му е наложил наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години.
С решение от 08.02.2021 г. по ВНОХД № 13/2021 г. Софийски окръжен съд е
изменил присъдата на РС Ботевград, в частта по отношение на присъдените
разноски и е потвърдил присъдата в останалата и част.

ПД № 45 /2021 г., ДП № 368/2020 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр.
№1366 /2020г. по описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Мая
Големанова. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 16.06.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 09.07.2021 г. на
административния ръководител на РП Ботевград е удължен срока за решаване
на делото по същество, на основание чл. 242, ал. 4 НПК, с един месец, считано
от 16.07.2021 г. Изготвен е обвинителен акт срещу две лица, едното за
извършено престъпление по чл. 131,  ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2, вр. чл. 63, ал.
1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2  НК и за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1,
т. 3 НК  и за втория за престъпление по чл. 131,  ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2,
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вр. чл. 63, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2  НК, който е внесен в РС Ботевград с
писмо от 16.08.2021 г., деловодно обработено. По делото липсва акта на съда.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2020г. - общо 25. Разгледани от съда -25,
неодобрени от съда- няма.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2021г. – общо 32, Разгледани от съда -32,
неодобрени от съда- 1.

Споразумания по чл. 384а НПК- няма за проверявания период.

На случаен принцип бяха проверени внесени  в съда през проверявания
период споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

СП № 64 /2020 г., пр. пр. № 265/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 60/2020 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор С.
Евстатиева. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 15.10.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение с едно лице, за
извършено престъпление по чл. 345, ал. 1  НК, което е внесено в РС Ботевград,
с писмо от 15.10.2020  г., деловодно обработено. С протоколно определение от
15.10.2020 г. по НОХД № 417 /2020г.,  съдът е одобрил споразумението.

СП № 13 /2020 г., пр. пр. № 1219 /2019 г. по описа на РП Ботевград,
ДП № 283/2019 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Анна
Христова. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 23.01.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.  Изготвено е споразумение с едно лице, за извършено
престъпления по чл. 131, ал. 2, т. 3, вр. чл. 130, ал. 1  НК и по чл. 325, ал. 2, вр.
ал. 1 НК, което е внесено в РС Ботевград, с писмо от 18.02.2020  г., деловодно
обработено. С протоколно определение от 21.02.2020 г. по НОХД №82 /2020г.,
съдът е одобрил споразумението.

СП № 6 /2020 г., пр. пр. № 915/2019 г. по описа на РП Ботевград, БП
№201 /2019 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Р. Цекова.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
23.12.2019 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.  Изготвено е споразумение с едно лице, за извършено
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престъпление по чл. 343б, ал. 1  НК, което е внесено в РС Ботевград, с писмо
от 20.01.2020 г., деловодно обработено. С протоколно определение от
22.01.2020 г. по НОХД № 24/2020г.,  съдът е одобрил споразумението.

СП №  69/2020 г., пр. пр. № 1006/2020 г. по описа на РП Ботевград,
ДП № 103/2020 г. по описа на РУ Правец наблюдаващ прокурор Мая
Големанова. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 09.10.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение с едно лице, за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1  НК, което е внесено в РС
Ботевград, с писмо от 04.11.2020  г., деловодно обработено. С протоколно
определение от 11.11.2020 г. по НОХД № 446/2020г.,  съдът е одобрил
споразумението.

СП № 20/2020 г., пр. пр. № 1684/2019 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 400/2019 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Николай
Георгиев. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 13.03.2020г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 25.03.2020 г. на
административния ръководител на РП Ботевград е удължен срока на
произнасяне на наблюдаващия прокурор по чл. 242, ал. 4 НПК, с един месец,
считано от 13.03.2020 г. Изготвено е споразумение с едно лице, за извършено
престъпление по чл. 343б, ал. 2  НК, което е внесено в РС Ботевград, с писмо
от 07.05.2020 г., деловодно обработено. С протоколно определение от
08.05.2020 г. по НОХД № 176/2020г.,  съдът е одобрил споразумението.

СП № 42 /2020 г., пр. пр. № 462/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№127 /2020 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Т. Йонова.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
15.06.2020г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор.  Изготвено е споразумение с едно лице, за извършено
престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, пр. 1  НК, което е внесено в РС Ботевград,
с писмо от 03.07.2020  г., деловодно обработено. С протоколно определение от
03.07.2020 г. по НОХД № 261/2020г.,  съдът е одобрил споразумението.

Бяха проверени още и:

- СП № 48 /2021 г., пр. пр. № 192/2021 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№5011 /2021 г. по описа на РУ Ботевград, наблюдаващ прокурор Мая
Големанова;
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- СП № 34 /2021 г., пр. пр. № 673/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№5023 /2020 г. по описа на РУ Ботевград, наблюдаващ прокурор С.
Евстатиева;

- СП № 2 /2021 г., пр. пр. № 1312/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№359 /2020 г. по описа на РУ Правец наблюдаващ прокурор Н. Георгиев;

- СП № 8 /2021 г., пр. пр. № 1022/2018 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№5012/2018 г. по описа на РУ Правец наблюдаващ прокурор Н. Георгиев;

- СП № 53 /2021 г., пр. пр. № 297/2021 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 27/2021 г. по описа на РУ Правец наблюдаващ прокурор С. Евстатиева;

- СП № 36/2021 г., пр. пр. № 1027/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 295/2020 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор И. Бончева;

- СП № 14 /2021 г., пр. пр. № 1091/2019 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 249/2019 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор И. Бончева;

- СП № 51 /2021 г., пр. пр. № 677/2021 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 146/2021 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Анна Христова;

- СП № 46 /2021 г., пр. пр. № 937/2021 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 204/2021 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Анна Христова;
  - СП № 85 /2020 г., пр. пр. № 1057/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 290/2020 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор С. Евстатиева;

 -СП № 19 /2020 г., пр. пр. № 342 /2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№ 92/2020 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Анна Христова;

- СП № 14 /2020 г., пр. пр. № 1204/2018 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№432 /2018 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Р. Цекова;

-СП № 59 /2020 г., пр. пр. № 207/2019 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№96 /2019 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Мая
Големанова;

- СП № 27/2020 г., пр. пр. № 92/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП №
5001/2020 г. по описа на РУ Правец наблюдаващ прокурор Николай Георгиев;

- СП № 44 /2020 г., пр. пр. № 577/2020 г. по описа на РП Ботевград, ДП
№165 /2020 г. по описа на РУ Ботевград наблюдаващ прокурор Т. Йонова.

ВНЕСЕНИ през 2020г. 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 11. Решени от
съда – 9, всички уважени, върнати няма.

ВНЕСЕНИ през 2021 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
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административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 9. Разгледани
11 бр. , всички уважени, върнати няма.

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда през 2020г. и
2021г. предложения по реда на чл. 375 НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание при
условията на чл. 78а НК:

ДП № 389 /20 г.  по описа на РУ Ботевград, пр. пр. №1314/20 г. по
описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Мая Големанова. Делото е
постъпило в прокуратурата на 30.09.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от
29.10.2021 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343,
ал. 1, б. „б“, вр. чл. 342, ал. 1 НК. Постановлението е внесено в съда с писмо,
деловодно обработено от 02.11.2021 г. С Решение № 31/07.02.2022 г. по АНД
№ 501/2021 г. РС Ботевград е признал за виновен обвиняемия и на основание
чл.78а, ал. 1 го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на 23.02.2022 г.

ДП № 216/21 г. по описа на РУ Ботевград, пр. пр. № 948/21 г. по
описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Ина Бончева. Делото е
постъпило в прокуратурата на 28.10.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е  постановление от
11.11.2021 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл.  343
б, ал. 2 НК. Постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено
от 11.11.2021 г. С Решение № 73/07.12.2021 г. по АНД № 521/2021 г. РС
Ботевград е признал за виновен обвиняемия и на основание чл.78а, ал. 1 го е
освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба. Решението е влязло в сила на 23.12.2021 г.

ДП № 416  /19  г.   по описа на РУ Ботевград,  пр.  пр.  № 1728/19  г.  по
описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Анна Христова. Делото е
постъпило в прокуратурата на 07.07.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от
02.09.2021 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343
ал.1 б. „б“, вр. чл. 342, ал. 1 НК. Постановлението е внесено в съда с писмо,
деловодно обработено от 03.09.2021 г. С Решение № 35/14.10.2021г. по АНД №
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402/2021 г. РС Ботевград е признал за виновен обвиняемия и на основание
чл.78а, ал.1 НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на 30.10.2021 г.

ДП № 63 /21 г.  по описа на РУ Ботевград, пр. пр. № 290/21 г. по
описа на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор С. Евстатиева. Делото е
постъпило в прокуратурата на 08.07.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е постановление от
28.07.2021 г.  по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 354а
ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК. Постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно
обработено от 28.07.2021 г. С Решение № 9/19.08.2021г. по АНД № 341/2021 г.
РС Ботевград е признал за виновен обвиняемия и на основание чл. 78а, ал. 1
НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. Решението е влязло в сила на 04.09.2021 г.

БП № 149 /20 г.  по описа на РУ Правец, пр. пр. № 1290/20 г. по описа
на РП Ботевград, наблюдаващ прокурор Н. Георгиев. Делото е постъпило в
прокуратурата на 02.11.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е  постановление от
02.12.2020 г.  по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване от
наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343в,
ал. 2 НК. Постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено от
същата дата. С Решение № 187/22.12.2020 г. по АНД № 505/2020 г. РС
Ботевград е признал за виновен обвиняемия и на основание чл.78 а, ал. 1 НК го
е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба. Решението е влязло в сила на 07.01.2021 г.

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.
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УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания
период:

- общо участие на прокурори – за 2020 г.  - 348 заседания по наказателни
дела /за 2021 г. – 343/;

- средномесечна натовареност на прокурор за 2020г.– 4,58 /за 2021 г. -5,62/;
- съдебни заседания по чл. 144, ал. 2 от ЗСВ за 2020г. – 61 /за 2021 г. -31/
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма за

проверявания период;

2.Организация по изпълнение на наказанията

През 2020г. са приведени в изпълнение 108 присъди. Неприведени
присъди в срок -4 (чакащи групиране), отлагания на изпълнението на
наказанието - няма.

През 2021г. са приведени в изпълнение 80 присъди. Неприведени
присъди в срок – 1, поради неоткриване на осъдения и обявяването му за
ОДИ. Отлагания на изпълнението на наказанието – 1.

Организацията по изпълнението на наказанията се проследи по
материалите по присъдните преписки и Книгата за изпълнение на присъдите.

На случаен принцип бе извършена проверка на:

Присъдна преписка № Р 11/2020 г., наблюдаващ прокурор Ина
Бончева. Преписката е образувана по постъпило на 19.02.2020 г. в РП
Ботевград влязло в сила на 14.02.2020 г. определение за одобряване на
спорумение по НОХД № 62/2020 г. по описа на РС Ботевград, с което на
осъдения му е наложено наказание ЛС за срок от 5 м., което да изтърпи при
първоначален „общ режим“. С протокол за избор от 19.02.2020 г. преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от 20.02.2020 г.
наблюдаващият прокурор е изискал от Началник режимна дейност при ГД
„Изпълнение на наказанията“ София да уведоми пребивавало ли е лицето в
затворите на страната, като и задържано ли е в арестите на територията на ОС
„ИН“, както и търпи ли към настоящия момент наказание „Лишаване от
свобода“ и ако търпи в кой затвор се намира. С писмо, постъпило в
прокуратурата на 21.02.2020 г., ГД „ИН“ е уведомила, че към настоящия
момент лицето се намира в Затвора София от 05.03.2019 г. за изтърпяване на
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наказание по две дела.  С писмо от 21.02.2020 г. РП Ботевград е уведомил РС
Ботевград, че е получена присъдата и са предприети действия по привеждане в
изпълнение на наказанието. С писмо от 21.02.2020 г. препис от определението
е изпратено на началника на Затвора София, за изпълнение. На 21.02.2020 г. е
изготвено предложение от наблюдаващия прокурор до РС Ботевград, на
основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, вр. чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 НК. С
протоколно определение от 14.07.2020 г. по ЧНД № 102/2020 г. РС Ботевград е
определил на осъдения едно общо наказание по присъди/определения,
постановени по НОХД № 488/2018 г. по описа на РС Ботевград и НОХД №
62/2020 г. по описа на РС Ботевград, като е наложил най тежкото от тях
лишаване от свобода за срок от 5 месеца. На осъдения е приспаднато, от така
определеното наказание, изтърпяното от наказанията по всяко от включените в
групата присъди/ определения до момента, както и времето през което той е
бил с мярка за неотклонениие задържане под стража/домашен арест, а също и
всяко друго задържане. Определението е влязло в сила на 30.07.2020 г. и
препис от него е посътпило в РП Ботевград на 10.08.2020 г. С писмо от
12.08.2020 г. препис от определението е изпратен на набалника на Затвора
София. С писмо, постъпило в прокуратурата на 21.08.2020 г., началникът на
Затвора София е уведомил, че наказанието е приведено в изпълнение, с начало
22.06.2020 г. С писмо от 24.08.2020 г. РП Ботевград е уведомила РС Ботевград
за началото на наказанието. С писмо, постъпило в прокуратурата на 15.10.2020
г. началника на Затвора София е уведомил, че за периода 22.06.2020 г.-
11.10.2020 г. е изтърпяно наказанието и лицето е освободено на 09.10.2020 г.
със зачетен арест и 41 дни работа. С писмо от 16.10.2020 г. РП Ботевград е
уведомила РС Ботевтград за изтърпяното наказание.

Присъдна преписка № ДР 19/2021 г., наблюдаващ прокурор Ина
Бончева. Преписката е образувана на 02.03.2021 г. по постъпил в РП
Ботевград препис от протокол № 12 постановен на 24.02.2021 г., с който е
одобрено споразумение по НОХД № 52/2020 г. по описа на РС Тетевен, с който
подсъдимият е осъден на 4 месеца лишаване от свобода при строг режим на
изтърпяване на наказанието, за изпълнение по делегация. С протокол за избор
от 02.03.2021 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
писмо от 04.03.2021 г. РП Ботевград е уведомила РС Тетевен, че е получено
определението и са предприети действия по привеждане в изпъленине на
наказанието. С писмо от 04.03.2021 г. препис от определението е изпратен на
началника на Областно звено София при ГД Охрана към МВР. С писмо,
постъпило в прокуратурата на 11.03.2021 г., началникът на ОЗ Охрана е
уведомил, че лицето е задържано на 11.03.2021 г. С писмо, постъпило в
прокуратурата на 17.03.2021 г., началникът на Затвора София е уведомил
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прокуратурата, че наказанието е приведено в изпълнение, с начало 11.03.2021
г. С писмо от  29.03.2021 г. РП Ботевград е уведомила РП Ловеч, ТО Тетевен за
началото на изтърпяване на наказанието. С писмо, постъпило в прокуратурата
на 13.07.2021 г. началникът на Затвора София е уведомил, че лицето е
изтърпяло наказанието и е освободено на 09.07.2021 г. С писмо от 13.07.2021 г.
РП Ботевград е уведомила РП Ловеч, ТО Тетевен за изтърпяното наказание.

От проверката се установи, че след получаване на присъдите, същите
се изпращат незабавно за изпълнение, а прокуратурата своевременно
уведомява съда за привеждането им в изпълнение и края на изтърпяване на
наказанието. Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се
подреждат хронологично, в отделни присъдни преписки. Пликовете на
постъпващата поща не се съхраняват по преписките.

Воденето на Книгата за изпълнение на присъдите не е в съответствие с
Указанията за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на
наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със заповед №
5306/24.11.2014 г. на главния прокурор. Същата се води редовно от определен
служител и записванията кореспондират изцяло с материалите по
присъдните преписки, но не е извършвана периодична проверка от
прокурорите, осъществяващи надзор за изпълнение на наказанията. През
2020г. не е отразена нито една проверка, а за 2021г. са отразени проверки за
м. ноември и м. декември. Проверката е удостоверена само с дата и подпис на
проверяващия, като не са отразени констатациите, съгласно изискването на
чл. 68 от Указанието. След разговор с административния ръководител,
същият предприе мерки за отстраняването на констатираните пропуски
по отношение на прилагането на пликовете към присъдните преписки и
воденето на Книгата, като издаде заповед № 30/29.04.2022г.

3. Гражданско-съдебен надзор:
граждански дела с участие на прокурор през 2020г. - общо 1.
- предявени граждански искове от прокурор - няма
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.

           граждански дела с участие на прокурор през 2021г. - общо 3.
- предявени граждански искове от прокурор – няма.
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.

4. Административно-съдебен надзор
- извършени проверки от прокурора, съгласно плана на прокуратурата-

няма за проверявания период



43

-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите
прокуратури – няма за проверявания период;

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 2020г.- 61 / за 2021г.
– 59/

От тях :
-образувани по инициатива на прокурора – общ брой за 2020г. -

42/за 2021г. – 57/;
-образувани по искане на граждани и организации за 2020г. – 19 / за

2021г. –2/

 5.2. Решени преписки 2020 г.– 58, за 2021г.– 55
- подадени протести за 2020г.- 2,  и 2  уважени,;  за 2021г.  – 2, от които 1
неуважени и 1 уважен.

6. Останали нерешени преписки няма и за двете години.

На случаен принцип бе извършена проверка на:

Пр. пр. № 8 /2020 г. по описа на РП Ботевград. Преписката е образувана
по постъпило на 02.01.2020 г. копие от протокол, с решенията на ОС на
Община Правец, от проведено на 27.12.2019 г. извънредно заседание и с
протокол за избор от същата дата е разпределено на прокурор Анна Христова.
С разпореждане от 21.01.2020 г. районният прокурор е изискал от председателя
на общинския съвет на Община Правец, на основание чл. 145, ал. 1, т. 1 и ал. 3
от ЗСВ, изпращане на материали, които са постъпили в прокуратурата на
същата дата. На 24.01.2020 г. е подаден протест от прокурор Христова до
Административен съд София област, против решение № 47/27.12.2019 г. на
Общинския съвет на община Правец, тъй като е прието при съществени
нарушения на административно производствените правила и противоречие с
материалноправни разпоредби. С решение № 680/09.07.2020 г. по АД №
105/2020 г. АдС София област е отменил по протест на прокурора от РП
Ботевград, решението на Общински съвет Правец.

Пр. пр. № 267/2021г. по описа на РП Ботевград. Преписката е образувана
на 09.03.2021 г. по постъпили в РП Ботевград издадени административни
актове от Кмета на Община Правец, с оглед правомощията му по ЗМСМА, ЗОС
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и Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество. С протокол за избор от същата дата преписката е разпределена на
прокурор Анна Христова. С резолюция от 09.04.2021 г. наблюдаващият
прокурор, след запознаване с материалите, е приел, че не е налице
необходимост от намеса на прокуратурата по реда на ЗСВ и АПК, поради което
е прекратил преписката.

Пр. пр. № 405/2021г. по описа на РП Ботевград. Преписката е образувана,
след отделяне на метериали от пр. пр. № 270/2021 г. по описа на РП Ботевград,
касаещи решение № 23, прието от Общински съвет  Ботевград, на заседание
проведено на 25.02.2021 г., с което е приета Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Ботевград. След извършена
проверка за законосъобразност на приетия нормативен акт е установено, че той
не съответства на ЗОС, поради което по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ е
направено предложение до Председателя на Общинския съвет Ботевград и
Кмета на Община Ботевград за изменение на Наредбата, в частта в която
предвижда заплащането на такса  за извършване на устна справка от Кадастъра
и привеждането и в съотствие с разпоредбите на ЗМДТ, като акт от по-висока
степен, съобразно чл. 15, ал. 1 от ЗНА. Направеното предложение е уважено,
като с Решение № 175/30.09.2021 г. на Общински съвет Ботевград са
предприети действия по изменение на разпоредбите, като е приета нова
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Ботевград. След запознаване с новата Наредба, с резолюция от
26.10.2021 г. наблюдаващият прокурор е приел, че не се установява материално
несъответствие на Наредбата с разпоредбите на ЗМДС и не е налице
необходимост от намеса на прокуратурата по реда на ЗСВ или АПК, поради
което е прекратил преписката.

Преписките, заведени в РП Ботевград 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.

Дейността по този надзор е на много добро ниво.

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните
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ИЗВОДИ:

Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура
Ботевград, са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните
указания на Върховна касационна прокуратура. Воденето на Книгата за
изпълнение на присъдите не е в съответствие с Указанията за дейността на
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки, утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г. на главния
прокурор. Същата се води редовно от определен служител и записванията
кореспондират изцяло с материалите по присъдните преписки, но не е
извършвана периодична проверка от прокурорите, осъществяващи надзор за
изпълнение на наказанията. През 2020г. не е отразена нито една проверка, а
за 2021г. са отразени проверки за м. ноември и м. декември. Проверката е
удостоверена само с дата и подпис на проверяващия, като не са отразени
констатациите, съгласно изискването на чл. 68 от Указанието. След
разговор с административния ръководител, същият предприе мерки за
отстраняването на констатираните пропуски по отношение на воденето
на Книгата, като издаде заповед № 30/29.04.2022г.

Изходящите документи /прокурорски актове/ 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-02-
23/13.09.2021г. на главния прокурор.

В РП Ботевград 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. Изпълнена е
препоръката, дадена при предходната комплексна планова проверка от
ИВСС, относно спазване на чл. 110, ал. 5 от НПК.

Възложените от прокурорите предварителни проверки се извършват в
указаните от тях срокове и в съответствие с чл. 145, ал. 2 от ЗСВ. След
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приключване на проверката, наблюдаващите прокурори се произнасят в
кратки срокове.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по
компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията и разпореждане за извършване на допълнителна проверка,
наблюдаващите прокурори дават конкретни указания на полицейските органи
за обстоятелствата, които следва да бъдат установени, както и способите
за установяването им. През проверявания период сравнително малко
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство са били
обжалвани /от общо 595 постановления са обжалвани 38, т. е. 6%./, но
значителен брой от тях са били отменени от горестоящите прокуратури /от
общо обжалваните 38 постановления са отменени 12, т. е. 32 %/. При
проверката на конкретни преписки се установи, че след отмяна на
постановленията и извършена допълнителна проверка са образувани
досъдебни производства, разследването по които продължава. Тази
констатация налага извод, че при първоначалното възлагане на проверките
наблюдаващите прокурори следва да дават указания и да следят стриктно
дали са събрани всички необходими данни, от които би могло да се направи
извод за извършено престъпление от общ характер.

Материалите по наблюдателните преписки не се подреждат
хронологично, по някои липсват прокурорски и съдебни актове, или писмата, с
които са постъпили материали в прокуратурата. След разговор с
административния ръководител същият предприе незабавни мерки за
отстраняване на този пропуск с издаване на Заповед № 31/29.04.2022г.

По всички проверени спрени дела, водени срещу неизвестен извършител,
наблюдаващите прокурори не са осъществявали необходимия контрол. В по
голямата 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. Препоръка в тази насока е била
дадена при предходната комплексна проверка от ИВСС, която реално не е
изпълнена. След разговор с административния ръководител същият
предприе мерки като издаде Заповед № 33/04.05.2022г. съдебните
деловодители да да изготвят и изпращата на всеки шест месеца справки
до началниците на полицейските управления по всички наблюдавани от РП
Ботевград досъдебни производства, образувани и спрени срещу неизвестен
извършител, като получените отговори за резултатите от издирването
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на извършителя и изпълнение на дадените указания да се прилагат в
нарочно създадена папка, неразделна част от описната книга на спрените
дела срещу неизвестен извършител. На проверяващия екип бяха
предоставени и изготвени на 03.05.2022г. писма с изх. № А-94/2022г. до
началниците на РУ Правец и РУ Ботевград.

От проверката се установява, че по всички спрени дела срещу известен
извършител наблюдаващите прокурори са продължили да осъществяват
ръководство и надзор на работата по тях. Във всички постановления за
спиране, се съдържат указания към органите на полицията периодично да
докладват резултатите от проведените ОИМ. По всички проверени дела
регулярно е предоставяна информация за резултатите от издирването.
Лицата, поради чието отсъствие са били спрени делата,  са били обявени за
издирване.

От предоставената от РП Ботевград информация е видно, че през
проверявания период много малък брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /от общо прекратени 1030
досъдебни производства са обжалвани 17 постановления /от тях 8 пред съда и
9 пред по-горестоящата прокуратура/, т.е. 1.7%. Сравнително голям, обаче е
броя на отменените актове /от общо обжалваните 17 постановления 6 са
отменени, т.е. 35%, /. Тази статистика, както и проверката на конкретни
дела, налага извода за необходимост от ефективен контрол върху
разследването от страна на наблюдаващите прокурори и от повече
прецизност в анализа на доказателствата, при постановяване на акта за
прекратяване. Подобна констатация е направена и при предходната
комплексна проверка, извършена от ИВСС, като е дадена и препоръка. Следва
да се отбележи, че отмяната на постановленията и връщането на делата
за събиране на нови доказателства, при всички случаи води до забавяне на
наказателното производство.

Докладът по чл. 219, ал. 1 от НПК се удостоверява с попълване на
бланковата форма за доклад в постановлението за привличане.

По проверените дела не се установи удостоверяване на проведен доклад
по чл. 226, ал. 1 от НПК, за което обстоятелство е дадена препоръка при
предходната комплексна проверка от ИВСС.

Съгласно предоставената справка от РП Ботевград, през проверявания
период всички досъдебни производства са решени от прокурорите в сроковете по
чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.
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Установи се също, че преписките и досъдебните производства,
постъпили за решаване в РП Ботевград, към момента на извършване на
проверката, са в едномесечния срок за произнасяне на наблюдаващите
прокурори.

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
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 проверката се установи, че след получаване на присъдите, същите
се изпращат незабавно за изпълнение, а прокуратурата своевременно
уведомява съда за привеждането им в изпълнение и края на изтърпяване на
наказанието. Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се
подреждат хронологично, в отделни присъдни преписки. Пликовете на
постъпващата поща не се съхраняват по преписките. След разговор с
административния ръководител, същият предприе мерки за
отстраняването на констатираните пропуски по отношение на
прилагането на пликовете към присъдните преписки, като издаде Заповед
№ 30/29.04.2022г.

Преписките, заведени в РП Ботевград 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.

Дейността по този надзор е на много добро ниво.

При извършване на настоящата комплексна проверка беше проверено
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от
предходната проверка. Установи се, че част от констатираните тогава
пропуски, реално не са отстранени и към настоящия момент. В хода на
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проверката административният ръководител предприе незабавно
организационни мерки, като издаде конкретни заповеди.

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 Ботевград е разкрито ТО в гр.
Етрополе, проверяващият екип счита на този етап да не отправя
конкретни препоръки. От една страна, за по - голямата част от
пропуските вече са давани препоръки, а от друга страна
административният ръководител е предприел необходимите
организационни мерки.

Прокурорите в РП Ботевград да обсъдят констатациите от
настоящия акт и да предприемат ефективни мерки за отстраняване на
посочените пропуски. Административният ръководител да следи
стриктно за реалното изпълнение на разпореденото в издадените заповеди
за подобряване организацията на административната и прокурорската
дейност.

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на
Районна прокуратура Ботевград, който да запознае прокурорите от РП
Ботевград с резултатите от извършената комплексна планова проверка.

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок
от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да
бъдат  направени  възражения пред главния инспектор.

Екземпляр от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет на електронен
носител, за сведение.

Екземпляр от акта да се изпрати на главния прокурор на Република
България на електронен носител, за сведение.

Екземпляр от акта да се изпрати на административния ръководител на
Апелативна прокуратура София на електронен носител, за сведение.



Ercaenaunrp or aKTa Aa ce lr3qparl{ Ha aAM}IHI'IcrparI{BHrlf, pbroBoA}rren

Orprxna fipoKyparypa CoQur Ha eneKTpoHeH Hoc]ITeJr, 3a cBeAeH[e.

l.3anoeeA Ne [tr-22-8l18.04.2022r. Ha IaBITItfl }IucreKrop na HBCC.
2.,{ornagr, c[paBKIt, E3BaAru,I or perrlcrP[I, Korrrul or 3ulrIoBeAI'I,

npoKypopcKr{ aKToBe [r Ap. Marep]rtln]I, [peAMer Ha aHaJI]I3 n Arta sa pesylratn.

I{HCIIEKTOP:
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