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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-
14/03.05.2022г. 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 Сливница 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 Сливница 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 7, включително административен ръководител.
през 2020 г.- по щат 7, включително административен ръководител.

- от тях работили-

през 2021г. – 5,49;
        през 2020 г. – 4,36;

- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец –

за 2021 г.- 2
- 1 прокурор е командирован в РП Костинброд от 09.12.2020г. до

09.03.2021г.
- 1 брой младши прокурор е командирован от  РП Сливница в СРП от

18.02.2021г., за срок от 12 месеца, като командироването е прекратено от
02.07.2021г., с оглед встъпването ѝ в длъжност „прокурор“, след което отново е
командирована в СРП, считано от 01.09.2021г.

За 2020 г. – 2

1 прокурор е  ползвал 275 календарни дни отпуск, поради бременност и
раждане, от 04.01.2020г. до 04.10.2020г. и впоследствие платен годишен отпуск
от 12.10.2020г. до 06.01.2021г.

 Със Заповед № 655/03.06.2020г. на окръжния прокурор на Окръжна
прокуратура София, прокурор Мария Събева от РП Сливница е била
командирована в РП Костинброд от 08.06.2020г. до 08.12.2020г. Със Заповед №
1354/07.12.2020г. на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура София е
продължено командироването на Мария Събева, за периода 09.12.2020г.-
09.03.2021г.

- незаети щатни бройки за прокурори и предприети мерки за попълване на
щатовете

През 2021г.- 1 незаета щ. бр. за  младши прокурор. От  30.08.2021 г.
бройката е заета, когато е встъпила в длъжност мл. прокурор Хр. Керанова,
назначена с решение по протокол № 28/28.07.2021г.  на ПК на ВСС.

През 2020г. - 1 незаета щ. бр.
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- 1 брой прокурор е командирован от СРП в РП Сливница от 14.12.2020г.
до 09.03.2021г.

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

Административно ръководство:

Пламен Петков - административен ръководител – районен прокурор на
Районна прокуратура гр. Сливница. Няма определена длъжност за заместник
районен прокурор. При отсъствие на административния ръководител със
заповед е определян прокурор, който да изпълнява функциите на районен
прокурор.

3. Администрация

- общ брой служители –7 за проверявания период
- незаети щатни бройки – няма и за двете години

4. Материална база и техническа обезпеченост

РП Сливница е разположена в изградена нова Съдебна палата в гр.
Сливница. Прокуратурата е с добро материално и техническо оборудване.
Предоставената площ и помещения обезпечават нормалното осъществяване на
дейността.

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

5.1. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
-входящ дневник;
- описна книга на дознателя;
- описна книга на следователя;
- книга за обвинителни актове;
- книга за споразумения;
- книга за внесените по чл.78А;
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- разносни книги;
- ревизионна книга;
- книга за присъди;
- книга за протестите;
- книга за задържаните лица;
- азбучници към входящия дневник, за обвиняеми лица и за изпълнение на
присъдите;
- книга за издадените болнични листове;
- регистър на трудовите договори;
- заповедна книга;
- изходящ дневник;
- книга за веществени доказателства;
- докладни книги;
- инвентарна книга;
- архивна книга;
- касова книга;

От тях:

- водени на основание Правилника за администрацията в
Прокуратурата на РБ : входящ дневник; описна книга на дознателя; описна
книга на следователя; книга за обвинителни актове; книга за споразумения;
разносни книги; ревизионна книга; книга за присъди; книга за протестите;
книга за задържаните лица; азбучници към входящия дневник, за обвиняеми
лица и за изпълнение на присъдите; заповедна книга; изходящ дневник; книга
за веществени доказателства; докладни книги; касова книга;

- водени по указание на ВКП: дневник за спрени ДП срещу неизвестен
извършител и срещу известен извършител ; описна книга за образувани ДП по
КОНПИ; регистър на лица с неприключени 2 и повече ДП; регистър на
върнатите дела от съда и на оправдателните присъди; дневник за образувани
преписки по сигнал за кражба; електронен регистър на лица с МНО „Задържане
под стража“ и „Домашен арест“; регистър за ВД – МПС; регистър за искания по
ЗЕС; регистър за банковите сметки и сейфове; регистър за съобщенията за
домашно насилие; публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ;
регистър на образуваните след 16.07.2018г. преписки и ДП за престъпления
против интелектуалната собственост и компютърни престъпления; регистър на
спрените ДП на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК; регистър за сигнали,



6

преписки и ДП, касаещи престъпления по чл.281 НК и 296 НК; регистър за
изготвени искания по чл.72 НПК в обхвата на чл.108, ал.1 от ЗПКОНПИ;
регистър за сигнали, преписки и ДП за престъпление по чл.353б – 353з от НК.

- водени по собствена преценка:  книга за издадените болнични
листове; регистър на трудовите договори; инвентарна книга; архивна книга;
спомагателни тетрадки за върнати бързи производства и досъдебни
производства с указания за изпълнение; върнати дела от съда; решения по
преписки и прокурори; искания за продължаване на срока; прекратени ДП;
регистър за достъп до база данни „Население“; тетрадка с график за съдебни
заседания; книга за инструктаж по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана; книга за отчитане на извънреден труд; папка с график
за дежурства на прокурорите;

От тях  :
   – водени на хартиен носител : входящ дневник; описна книга на

дознателя; описна книга на следователя; книга за обвинителни актове; книга за
споразумения; разносни книги; ревизионна книга; книга за присъди; книга за
протестите; книга за задържаните лица; азбучници към входящия дневник, за
обвиняеми лица и за изпълнение на присъдите; заповедна книга; изходящ
дневник; книга за веществени доказателства; докладни книги; касова книга;
дневник за спрени ДП срещу неизвестен извършител и срещу известен
извършител ; описна книга за образувани ДП по КОНПИ; регистър на лица с
неприключени 2 и повече ДП; регистър на върнатите дела от съда и на
оправдателните присъди; регистър за ВД – МПС; регистър за искания по ЗЕС;
регистър за банковите сметки и сейфове; регистър за съобщенията за домашно
насилие; публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ; регистър
на образуваните след 16.07.2018г. преписки и ДП за престъпления против
интелектуалната собственост и компютърни престъпления; регистър на
спрените ДП на основание чл.244 ал.1 т.3 НПК; регистър за сигнали, преписки
и ДП, касаещи престъпления по чл.281 НК и 296 НК; регистър за изготвени
искания по чл.72 НПК в обхвата на чл.108 ал.1 от ЗПКОНПИ; регистър за
сигнали, преписки и ДП за престъпление по чл.353б – 353з от НК; дневник за
образувани преписки по сигнал за кражба; книга за издадените болнични
листове; регистър на трудовите договори; инвентарна книга; архивна книга;
спомагателни тетрадки за върнати бързи производства и досъдебни
производства с указания за изпълнение; върнати дела от съда; решения по
преписки и прокурори; искания за продължаване на срока; прекратени ДП;
тетрадка с график за съдебни заседания; книга за инструктаж по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана; книга за отчитане на извънреден
труд; папка с график за дежурства на прокурорите;
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   - водени на електронен носител: електронен регистър на декларации
по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
Специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица; Справки от
Национална база данни „Население“ в диалогов режим на работа; Регистър на
лицата с МНО „Задържане под стража“ и „Домашен арест“; Регистър на лицата
с неприключени НП; Регистър за срочността на разследване; Регистър за
сроковете по НПК; Регистър за върнатите от съда дела; Регистър на
оправдателните присъди; регистър на образуваните след 16.07.2018г. преписки
и ДП за престъпления против интелектуалната собственост и компютърни
престъпления.

Воденето на част от книгите, регистрите и дневниците се проследи при
извършената проверка по движението на конкретните преписки и дела.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката.

Създадена е организация за изготвяне на ежедневни, всяка сряда,
ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, годишни справки, както и други в
зависимост от исканата информация.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

     - правни програми - „Апис”
     - деловодни програми -  програма „Унифицирана информационна
система“ на ПРБ- „УИС-3“ ;
- програмен продукт „Поликонт“ – за ТРЗ, кадри, ДМА, обезщетения от
НОИ, граждански договори;
- счетоводна програма „Конто-66“ .

6. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП на разпределение на делата.
В Районна прокуратура Сливница  разпределянето на делата и

преписките се извършва чрез утвърден от ВСС или Главния прокурор на
Република България програмен продукт за случаен подбор. Процентното
натоварване на прокурорите се определя със заповед на административния
ръководител на РП Сливница.

Действащата към момента на проверката уредба, касаеща
разпределението на преписките и делата на случайния принцип е създадена със
Заповед № 130/31.08.2021 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 всеки прокурор в отделната група,
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считано от 01.09.2021 г.
Административният ръководител е със 70% натовареност в следните

групи: „преписки”, „досъдебни производства” и „бързи производства“ и със
100% натовареност в „изпълнение на наказанията“, „гражданско-съдебен
надзор“, наказателно-съдебен надзор“, „групи необходими за изпълнение
указания на главния прокурор“ и „ международноправно сътрудничество“.
Изключен е от разпределение  в група „надзор за законност и административно
съдебен надзор“.

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.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата

Съгласно предоставената справка, средната натовареност на прокурор в
прокуратурата за 2021г. е 1348,8, а за 2020г. е 1641,4 точки.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

В РП Сливница са изготвяни тримесечни, шестмесечни и годишни
отчети, съответстващи на статистическите таблици  за отчитане на цялостната
дейност на прокуратурата. Изготвят се и анализи за върнатите дела от съда  и
постановените  оправдателни присъди.

Прокурорите участват в съвещания, провеждащи се в Окръжна
прокуратура София, както и в анализи, свързани с делата, върнати от съда.
Провеждат се съвещания с разследващите полицаи и съдиите при РС Сливница.

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

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства

Приобщаването на веществени доказателства се извършва по
предвидения в НПК ред – с протоколи за оглед на местопроизшествие,
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изземване, доброволно предаване. Връщането на веществени доказателства се
извършва с постановление на наблюдаващия прокурор и след изготвяне на
разписка от водещия разследването.

Към момента на проверката в РП Сливница действа Заповед №
141/12.09.2015г. на административния ръководител, с която са определени
служители, които да извършват приемането, съхраняването и предаването на
веществените доказателства от/в прокуратурата,  както и да водят Книгите за
веществените доказателства, в съответствие с разпоредбите на Раздел VIII, чл.
74-чл. 81 от ПАПРБ. Със същата заповед е определена и постоянно действаща
комисия, на която е възложено да проверява всяка година всички ВД, като за
проверката се съставя протокол, който се представя на административния
ръководител на РП Сливница.

С оглед изпълнение на задължението по чл. 110, ал. 5 от НПК,
административният  ръководител на РП Сливница е издал Заповед №
15/18.01.2016 г., с която е определил реда и начина за извършване на
описването, предаването и изваждането на веществените доказателства – пари и
други ценности от банкова касета или трезор.

Установи се, че в РП Сливница 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.

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

По указание на главния прокурор :

за 2021 г.- 157 бр.

за 2020 г.- 94бр.

По собствена преценка:

за 2021г.- 160 бр.

за 2020г. - 130 бр.
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12. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от горестоящите прокуратури или други
органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска дейност.

През 2021 г.

В РП Сливница е извършена проверка от ОП София  на всички досъдебни
производства, образувани преди 01.01.2015 г., за престъпления против
личността по чл. 128-135 от НК, възложена със Заповед № 12/06.01.2021г. и
Заповед № 766/02.07.2021г. на административния ръководител – Окръжен
прокурор на ОП София.

Със Заповед № 1352/15.11.2021г. на административния ръководител на
ОП София екип от прокурори от ОП София е извършил в РП Сливница
проверка, относно спазване принципа за случайно разпределение на преписките
и делата за период 01.01.2021г. – 31.10.2021г.

 Съгласно Заповед № 678/10.06.2021г. в РП Сливница е извършена
проверка за неприключените преписки и досъдебни производства образувани
преди 01.01.2018г., включително и спрените такива към 30.06.2021г. и
31.12.2021г.

С Разпореждане №44/06.10.2021г. е извършена тематична ревизия на
неприключените досъдебни производства с продължителност над 1 година.

От ОП София /на адм. № 408/2021г./ са изисквани и доклади, относно
спазване на сроковете по чл.145, ал. 2 от ЗСВ, за период 01.01.2021г. до
30.06.2021г. и за периода 01.07.2021г. до 31.12.2021г..

През 2020 г.

В РП Сливница е извършена проверка на всички досъдебни производства,
образувани преди 01.01.2015 г. за престъпления против личността по чл. 128-
135 от НК, възложена със Заповед № 47/10.01.2020г. и Заповед №
742/26.06.2020г. на административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП
София.

Съгласно Заповед № 85/24.01.2020 г. на зам. окръжен прокурор при ОП
София е извършена проверка на Инструкцията за поддръжка и използване на
електронния регистър на лица с неприключени наказателни производства от
2010г. на главния прокурор на Р. България и на Споразумение между ПРБ и
МВР за взаимодействие при разследване на две и повече досъдебни
производства срещу един и същ обвиняем.

През 2020г. е извършена проверка на изпълнението на присъдите за период
2015-2019г.
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Съгласно Заповед №716/18.06.2020г. и Заповед №851/22.07.2020г. е
извършена проверка за неприключените досъдебни производства образувани
преди 01.01.2017г., включително и спрените такива. Изготвен е доклад за
актуално състояние на образуваните преписки и дела преди 01.01.2016г.,
включително и спрените.

Изисквани са периодични доклади от ОП София, относно спазване на
сроковете по чл.145,ал. 2 от ЗСВ в РП Сливница.

Извършена е проверка, относно прекратени дела, поради липса на
извършено престъпление, дела за корупционни престъпления и на прекратени
поради изтекла давност дела за корупционни престъпления.

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

През проверявания период прокурори и съдебни служители са участвали в
различни форми на обучение и семинари, както следва:

През 2021 г. -  прокурор Пламен Петков на 17.05.2021г. е взел участие
чрез онлайн платформата Kudo, в регионален уебинар на тема „Криптовалути“,
а в периода 12.09.21г. - 18.09.21г. в гр. Трир, Германия е участвал в семинар на
тема „Право на ЕС в областта на социалното осигуряване“.

Прокурор Мария Иванова Янчева – Георгиева –  е взела участие в  онлайн
семинар в периода от 06.09.21г. до 07.09.21г. на тема „APPLYING EU ANTI-
DISCRIMINATION LAW“.

Всички прокурори на 01.07.2021г. са взели участие в текущо
дистанционно обучение на тема „Изменение и допълнение в ЗЗКИ и в
Правилника за неговото прилагане“

Съдебен деловодител е взел участие във  вътрешноведомствено обучение
на съдебните служители в ПРБ от 11.03.2021г. до 12.03.2021г. на тема „Работа
с УИС–3 и справочен модул „Oracle BI „ – електронни регистри, справки,
работа с програмите за случайно разпределение на преписки и ДП, грешки при
работа и отстраняването им“ – проведено в дистанционна форма.

Съдебните служители са взели участие и във вътрешноведомствено
обучение на съдебните служители в ПРБ от 07.04.2021г. до 09.04.2021г. на
тема „Анализ на проблеми при интегриране на информацията между ЦИССС и
ядрото на ЕИСПП“ – проведено в дистанционна форма.

През 2020 г. прокурор  Пламен Петков е взел участие на 30.01.2020г. в
обучение в НИП на тема „Анализ в материалноправен и процесуален аспект на
институтите на условно предсрочно освобождаване, пробационните мерки по
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чл.67 и чл.70 ал.6 НК и замяна на наказанието „доживотен затвор“ с „лишаване
от свобода“, както и в обучение в смесена форма, на тема „Процесуална
гаранция и права на жертвите в наказателното производство“.

     Младши прокурор Мария Иванова Янчева – Георгиева е участвала в
дистанционно обучение в периода от 13.03.2020г. до 03.04.2020г. в НИП на
тема „Изследване на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС;
експертизи, проблеми и практика“, както и участие в дистанционно обучение в
периода от 27.04.2020г. до 28.05.2020г. в НИП на тема „Наказателноправни
аспекти на домашното насилие“.

   Съдебният секретар е участвал във вътрешноведомствено обучение на
съдебните служители в ПРБ от 04.03.2020г. до 06.03.2020г. в УЦ“
Трендафила“, п .п. „Витоша“ на тема „Работа с УИС–3 и справочен модул
„Oracle BI „ – електронни регистри, справки, работа с програмите за случайно
разпределение на преписки и ДП, грешки при работа и отстраняването им“.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

1. ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ през 2021 г. –1211 /през 2020 г. -
1280/.  От тях:

- новообразувани – през 2021 г. -1006 /през 2020г.- 1202/;
- образувани в предходни периоди:  през 2021 г. – 205  /през 2020 г. - 78/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка  през 2021 г. –
329 броя. /през 2020 г. – 359/

2.1 преписки, върнати след извършена предварителна проверка – през
2021г.- 273 бр. /през 2020г. – 336 бр./

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка през 2021 г. – 1, през 2020 г.- няма

Беше изискана и проверена преписката, по която е извършена лична
проверка от прокурор

Пр. пр. № 730/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор
Георги Дамянов. Преписката е образувана на 08.07.2021 г. по постъпила в РП
Сливница преписка по описа на ОДМВР София, отнасяща се до сигнал за
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извършено престъпление.  С протокол за избор от същата дата преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор.  На 09.07.2021 г.  прокурор Дамянов
е снел обяснения от две лица. С постановление от 09.07.2021 г. е отказал да
образува досъдебно производство. Разпоредено е препис от постановлението да
се изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и начина на обжалване.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:

4.1. до два месеца – 2021 г.- 273 /2020 г. –336/
4.2. до три месеца – няма за проверявания период.
4.3. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – няма за проверявания период.

5. РЕШЕНИ - през 2021 г. - общо 1110 /през 2020 г. -1146/.

От тях :

5.1. Решени в едномесечен срок – за 2021 г. – 1088, /през 2020г. -1113/.

5.2 Решени след изтичане на едномесечния срок – 2021 г.- 22, за 2020 г.-
33.

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
през 2021 г. общ брой – 959 /през 2020г. - 991/.  От тях: обжалвани през 2021г.-
26 постановления, от които са потвърдени - 13 и отменени -12 и неразгледани -
1 ; през 2020г. обжалвани -13, от които са потвърдени 7 и са отменени – 6.

5.4. Образувани досъдебни производства: през 2021г. - общо 335, през
2020г. -132 бр.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период – за 2021 – 101 /за 2020 г. -134/.

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

Пр. пр. № 460/21г. по описа на РП Сливница, ДП № 2/2022 г. по описа
на РУ Сливница наблюдаващ прокурор Румяна Раденкова. Преписката е
образувана на 28.04.2021 г. по постъпила в РП Сливница преписка по описа на
РУ Сливница, за доклад и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
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наблюдаващия прокурор. С постановление от 20.05.2021 г. наблюдаващият
прокурор е отказал да образува досъдебно производство. Разпоредено е препис
от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и
начина на обжалване.  С писмо, постъпило в РП Сливница на 16.06.2021 г.,
преписката е изискана от ОП София по повод постъпила там жалба срещу
постановлението, където е изпратена с писмо от същата дата. С постановление
от 29.06.2021 г. по пр. пр. № 1666/2021 г. по описа на ОП София, прокурор от
ОП София е отменил постановлението на РП Сливница, като е дал указания  за
приобщаване на документи и изясняване на спорни обстоятелства, тъй като
постановлението е постановено при неизяснена фактическа обстановка и
непълнота на проверката. Делото е върнато в прокуратурата на 02.07.2021 г. и с
постановление от 16.07.2021 г.  наблюдаващият прокурор е възложил на РУ
Сливница извършване на допълнителна проверка, с оглед изпълнение на
указанията, дадени в отменителното постановление. Срокът за извършване на
проверка е удължен с един месец от наблюдаващия прокурор, считано от
30.08.2021 г. Преписката е постъпила в РП Сливница, за доклад, на 30.09.2021
г. С разпореждане от 28.10.2021 г. и. ф. административен ръководител е
удължил срока за  извършване на допълнителната проверка с 30 дни, считано от
29.10.2021 г. Преписката е постъпила в прокуратурата на 14.12.2021 г., с
извършена проверка. С постановление от 30.12.2021 г. наблюдаващият
прокурор е образувал досъдебно производство за престъпление по чл. 209, ал. 1
НК. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
01.05.2022 г.

Пр. пр. № 1105/2019г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ
прокурор Мария Събева. Преписката е образувана на 25.09.2019 г. по
постъпила в РП Сливница тъжба, която с протокол за избор от същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С разпореждане от 25.09.2019 г. е
възложено на РУ Сливница извършване на проверка, с дадени конкретни
указания и срок от 2 месеца. Преписката е постъпила в прокуратурата, с
извършена проверка, на 20.11.2019 г. С постановление от 22.11.2019 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. С писмо, постъпило в РП Сливница на 03.02.2020 г., преписката
е изискана от ОП София, по повод постъпила там жалба срещу
постановлението за отказ, където е изпратена, с писмо от същата дата. С
постановление от 05.03.2020 г. по пр. пр. № 3744/2019 г. прокурор от ОП София
е отменил постановлението на РП Сливница, на формално основание, с оглед
прилагане на новопредставените в ОП София относими към предмета на спора
документи. Преписката е върната в прокуратурата на 18.03.2020 г. На
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18.03.2020 г. е изготвено възражение от наблюдаващия прокурор до АП София
срещу постановлението на ОП София. С постановление от 19.04.2020 г. по пр.
пр. № 913/2020 г. прокурор от АП София е оставил без уважение възражението
и е потвърдил постановлението на ОП София. Преписката е върната в РП
Сливница на 13.04.2020 г.  С постановление от 19.05.2020 г. са приобщени към
преписката новопостъпилите материали. С постановление от 20.05.2020 г.
отново е отказано образуване на досъдебно производство.

Пр. пр. № 405/2021г. по описа на РП Сливница, ДП 22/2022 г. по описа
на ГПУ Калотина, наблюдаващ прокурор Дияна Колева. Преписката е
образувана на 14.04.2021 г. по постъпил в РП Сливница сигнал, който с
протокол за избор от същата дата е разпределен на наблюдаващия прокурор. С
разпореждане от 15.04.2021 г. е възложено на ГПУ Калотина извършване на
проверка, с дадени подробни указания и срок от 1 месец. Срокът на проверката
е удължен от наблюдаващия прокурор с още 1 месец, считано до 23.06.2021 г.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на 23.06.2021 г.
С постановление от 30.06.2021 г. наблюдаващият прокурор е отказал да
образува досъдебно производство. Разпоредено е препис от постановлението да
се изпрати на жалбоподателя, като е указан реда и начина на обжалване. На
16.07.2021 г. в РП Сливница е постъпила жалба срещу постановлението, която с
писмо от същата дата е изпратена, заедно с материалите по преписката, на ОП
София. С постановление от 26.07.2021 г. по пр. пр. № 2292/2021 г. прокурор от
ОП София е отменил постановлението на РП Сливница и е указал извършване
на допълнителна проверка, поради неизяснени обстоятелства, с дадени
указания. Преписката е върната в РП Сливница на 28.07.2021 г. На 28.07.2021 г.
наблюдаващият прокурор е подал възражение до АП София срещу
постановлението на ОП София. С постановление от 11.08.2021 г. по пр. пр. №
2118/2021 г. прокурор от АП София е потвърдил постановлението на ОП София
и е върнал материалите на РП Сливница за изпълнение на указанията, където са
постъпили на 13.08.2021 г. С постановление от същата дата наблюдаващият
прокурор е разпоредил извършване на допълнителна проверка, за изпълнение
указанията дадени в отменителното постановление, като е определил срок за
извършване на проверката два месеца. Преписката е върната в прокуратурата на
13.10.2021 г. и с писмо от 18.10.2021 г. са изпратени допълнителни материали
за приобщаване към преписката. С разпореждане от 21.10.2021 г.
наблюдаващият прокурор е възложил допълнителна проверка, с дадени
указания и срок от 1 месец. Преписката е върната в прокуратурата на 17.12.2021
г., с извършена проверка. С постановление от 12.01.2022 г. е образувано
досъдебно производство за престъпление по чл. 234г, ал. 1 НК. Срокът на
разследване  е удължен с два месеца, считано от 12.03.2022 г.
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Пр. пр. № 1364/2020г. по описа на РП Сливница, ДП 64/2021 г. по
описа на РУ Сливница, наблюдаващ прокурор Георги Дамянов.
Преписката е образувана на 20.10.2020 г. по постъпила в РП Сливница
преписка по описа на РУ Сливница, с извършена проверка, която с протокол за
избор от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 20.10.2020 г. е отказано образуване на досъдебно
производство. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя, като е указан и реда и начина на обжалване. На 16.12.2020 г. в
РП Сливница е постъпила жалба срещу постановлението, която заедно с
преписката е изпратена на ОП София, с писмо от 18.12.2020 г. С постановление
от 24.01.2021 г. по пр. пр. № 3874/2020 г. прокурор от ОП София е отменил
постановлението на РП Сливница и е върнал преписката за изпълнение на
дадени указания, където е постъпила на 26.02.2021 г. С постановление от
26.02.2021 г. наблюдаващият прокурор от РП Сливница е образувал досъдебно
производство, за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1 във вр. чл. 194, ал. 1
НК. С постановление от 28.07.2021 г. производството по делото е спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В постановлението няма изискване да се
докладва на наблюдаващия прокурор за извършените оперативно издирвателни
действия, не е изисквана такава информация и не е получавана.

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.

При отмяна на постановленията и разпореждане за извършване на
допълнителна проверка, наблюдаващите прокурори своевременно изпращат
преписките на полицейските органи, като дават конкретни указания за
обстоятелствата, които следва да бъдат установени, както и способите за
установяването им.

Изходящите документи са деловодно обработени, съобразно
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.

Движението на преписките се проследи и във входящия дневник, като се
установи, че записванията са коректни и кореспондират с материалите по
преписките.

IІІ.  ПРОВЕРКА на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в РП Сливница,  на основание чл.   54, ал.   1, т.  2
ЗСВ

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП
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През 2021г. в РП Сливница са наблюдавани общо 1040 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 494, образувани
в предходни години - 546.

Решени от прокурор - 749, от които новообразувани 313, образувани в
предходни години- 436, намиращи се при прокурор за произнасяне в края на
периода - 20.

През 2020г. в РП Сливница са наблюдавани общо 1080 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 423, образувани
в предходни години – 657.

Решени от прокурор - 807, от които новообразувани 246, образувани в
предходни години- 561, намиращи се при прокурор за произнасяне в края на
периода – 19.

През 2021г. са наблюдавани 69 бързи производства, от които:
- по 28 разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 НПК;
- по 4 разследването е  приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 НПК;
- по 36 е постановено разследването да се извърши по общия ред.

През 2020г. са наблюдавани 62 бързи производства, от които:
- по 32 разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 НПК
- по 5 разследването е  приключило в срока по чл. 357, ал. 1, т. 5 НПК;
- по 24 е постановено разследването да се извърши по общия ред.

1. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2021г., ДП изпратени на разследващия орган – няма и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследване - няма
За 2020г. ДП изпратени на разследващия орган - няма и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследването - няма.
Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 3 НПК- няма за

проверявания период

2. Спрени наказателни производства
Спрените наказателни производства в РП Сливница през 2021г. са общо

143, от които срещу неизвестен извършител –129 и срещу известен извършител
- 14.

Спрените наказателни производства в РП Сливница през 2020г. са общо
149, от които срещу неизвестен извършител 131 и срещу известен извършител
- 18.
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3. Възобновени наказателни производства
Възобновени наказателни производства през 2021г. – 234. От тях спрени

срещу неизвестен извършител -220, срещу известен извършител – 14.
Възобновени наказателни производства през 2020г. – 431. От тях спрени

срещу неизвестен извършител - 409, срещу известен извършител -22.

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

Неизвестен извършител

ДП № Пр. № Дата на
спиране

Указания за
периодично
уведомяване

Справки от МВР Напом.
писма

ДП № 219/21 г.
РУ- Сливница

1036/2021 г.
Христиана
Керанова

11.11.2021 г. няма няма не

ДП № 232/20 г.
РУ Сливница

1237/2020 г.
Марин Малчев

08.01.2021 г. на всеки 6 м. няма не

ДП № 173/21 г.
РУ Сливница

804/2021 г.
Мария Събева

28.10.2021 г. няма няма не

ДП № 42/20 г.
ГПУ Калотина

776/2020 г.
Мария Събева

25.03.2021 г. няма няма не

ДП № 94/21 г.
РУ Сливница

410/2021 г.
Дияна Колева

20.12.2021 г. няма
(приложен план,
одобрен от
наблюдаващия
прокурор за
действията по
издирване на
НИ)

няма не

ДП № 23/20 г.
РУ Сливница

456/2020 г.
Дияна Колева

09.03.2021 г. няма
(приложен план,
одобрен от
наблюдаващия
прокурор за
действията по
издирване на НИ)

няма не

ДП № 61/20 г.
РУ Сливница

286/2020 г.
Мария
Георгиева

12.02.2021 г. на всеки 3 м.
(приложен план,
одобрен от
наблюдаващия
прокурор за
действията по
издирване на НИ)

няма не

ДП № 224/20 г. 1517/2020 г. 01.02.2021 г. на всеки 3 м. няма не



19

РУ Сливница Мария
Георгиева

ДП № 168/20 г.
РУ Сливница

1203/2020 г.
Румяна
Раденкова

20.01.2021 г. няма
(приложен план,
одобрен от
наблюдаващия
прокурор за
действията по
издирване на НИ)

няма не

ДП № 351/20 г.
РУ Сливница

33/2021 г.
Пламен Петков

04.03.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП № 286/20 г.
РУ Сливница

1394/2020 г.
Георги Дамянов

18.03.2021 г. няма няма не

ДП № 116/20 г.
РУ Сливница

765/2020 г.
Пламен Петков

23.09.2020 г. на всеки 4 м. няма не

ДП № 108/20 г.
РУ Сливница

381/2020 г.
Георги Дамянов

08.09.2020 г. няма няма не

Известен извършител
ДП № 154/2021 г. по описа РУ Сливница, пр. пр. № 332/2021 г. по

описа на РП Сливница. Досъдебното производство е образувано с
постановление на прокурор Дамянов от РП Сливница от 25.06.2021 г. за
престъпления по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК и по чл. 216, ал. 1 НК. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 25.10.2021 г. Към
наблюдателните материали е приложено постановление за привличане на
обвиняем, с дата 25.10.2021 г., в което е отразено, че постановлението е
предявено на същата дата. В горния десен ъгъл е посочено, че постановлението
е докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК, на 20.10.2021 г., което е
удостоверено с подпис на наблюдаващия прокурор Дамянов, име и печат на
прокуратурата. Делото е постъпило в РП Сливница, с приключило разследване
и мнение за съд на 04.11.2021 г. С постановление от 03.12.2021 г.
наблюдаващият прокурор е прекратил досъдебното производство, водено за
престъпление по чл. 216, ал. 1 НК и е спрял същото, за престъпление по чл. 216,
ал. 4, вр. ал. 1 НК. Постановлението е влязло в сила на 14.12.2021 г. На
11.01.2022 г. е изпратено съобщение до пострадалия, съобразно разпоредбата
на чл. 50 НПК.

ДП № 55/2021г. по описа РУ Сливница, пр. пр. № 248/2021 г. по
описа на РП Сливница. Досъдебното производство е започнало на 21.02.2021
г. за престъпление по чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 НК. Делото е постъпило в
прокуратурата на 27.09.2021 г. С постановление от 04.10.2021 г. на прокурор
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Пламен Петков наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.
1, т. 1 вр. чл. 25,  ал. 1,  т. 6  НПК.  На 04.10.2021 г. е изпратено уведомление
по чл. 50 и чл. 81 НПК до пострадалия.

ДП № 35/2018г. по описа РУ Сливница, пр. пр. № 220/2018 г. по
описа на РП Сливница. Досъдебното производство е образувано на 14.03.2018
г., с постановление на прокурор от РП Сливница Мария Калпачка, за
престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано до 14.11.2021 г. На 15.09.2021 г. делото е
постъпило в РП Сливница на доклад и с писмо от 17.09.2021 г. е върнато от
наблюдаващия прокурор, с подписан доклад, ведно с три броя докладвани и
съгласувани постановления за привличане на едно лице, което е обявено за
ОДИ. Делото е постъпило на 30.09.2021 г. в РП Сливница, с мнение за спиране.
С постановление от 04.10.2021 г. производството по делото е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, ал.1, т. 2 НПК. Обвиняемият е обявен за
ОДИ. Разпоредено е  РП Сливница да бъде уведомена при издирване на лицето.
Няма  искания за периодично уведомяване за резултатите от издирването, няма
изпращани писма, не е постъпвала и  информация от полицейските органи.

ДП № 33/2017г. по описа РУ Сливница, пр. пр. № 158/2017 г. по
описа на РП Сливница. Досъдебното производство е започнало на 08.02.2017
г. за престъпление по чл. 134, ал. 1, пр. 1 НК. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано до 08.12.2021 г. Делото е постъпило
в прокуратурата на 08.10.2021 г., с мнение за спиране. С постановление от
същата дата производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1,  т.
1,  вр.  чл.  25,   ал.  1,  т.  2  НПК. Разпоредено е  РП Сливница да бъде уведомена
при издирване на лицето. Обвиняемият е обявен за ОДИ. Няма  искания за
периодично уведомяване за резултатите от издирването, няма изпращани
писма, не е постъпвала и  информация от полицейските органи.

ДП № 36/2021г. по описа ГПУ Калотина, пр. пр. № 466/2021 г. по
описа на РП Сливница. Досъдебното производство е започнало на 29.04.2021
г. за престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 и т. 5, вр. ал. 1 НК. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 29.06.2021 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 30.07.2021 г., с мнение за спиране.  С
постановление от 09.08.2021 г. на прокурор Дамянов производството по делото
е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. Разпоредено е на основание чл.
110, ал. 5 НПК приобщените ВД да бъдат предадени за пазене в търговска
банка, обслужваща държавния бюджет или БНБ. Към наблюдателните
материали е приложен протокол за приемане и предаване на ВД, предмет на
постановлението, между съдебният деловодител на РП Сливница и
разследващия полицай. С постановление от 26.10.2021 г. на разследващия
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полицай е разпоредено това ВД да се предаде на съхранение в обществения
трезор на БНБ, относно сключен договор с ГДГП. На 26.10.2021 г. е изготвен и
приемо-предавателен протокол, с който разследващия полицай е предал на
главния разследващ полицай в ГДГП за съхранение и отговорно пазене ВД,
заедно с един брой ксерокопие на постановлението на РП Сливница от
09.08.2021 г. Няма разпореждане в постановлението за спиране, за периодично
уведомяване, както и писма, с които е искана или получена информация от
полицейските органи. Лицата са обявени за ОДИ.

ДП № 257/2020г. по описа РУ Сливница, пр. пр. № 1303/2020 г. по
описа на РП Сливница. Досъдебното производство е образувано с
постановление на прокурор Дияна Колева от РП Сливница, за престъпление по
чл. 194, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано до 06.08.2021 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 29.07.2021 г., с
мнение за спиране. С постановление от 29.07.2021 г. на прокурор Колева
производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25,
ал.1, т. 2 НПК. В постановлението е разпоредено незабавно уведомяване при
издирване на лицето, обявено за ОДИ, с оглед възобновяване. Няма  писма с
искане за информация за резултати от издирването, както и предоставяни
справки от полицейските органи.

Установява се, че по всички проверени спрени дела, водени срещу
неизвестен и известен извършител, наблюдаващите прокурори не са
осъществявали необходимия контрол. В някои 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,
в изпълнение на която административният ръководител е предприел
организационни мерки за преодоляване на констатирания пропуск, с издаване
на Заповед № 140/12.09.2015г., но тези мерки не са довели до реални
резултати. При разговор с административния ръководител се установи, че
като цяло,  от РДГП Драгоман и ГПУ Калотина уведомяват наблюдаващите
прокурори на около 4-6 месеца за резултатите от проведените ОИМ.

4. Прекратени наказателни производства
През 2021г. са прекратени общо 309 ДП, от тях обжалвани пред съда – 4,

няма отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури 1,  което е
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отменено. Служебно отменени от горестоящите прокуратури  - няма.
Прекратени ДП поради изтекла давност – 208.

През 2020г. са прекратени общо 459 ДП, от тях обжалвани пред съда – 2,
които са отменени. Обжалвани пред горестоящите прокуратури – няма,
служебно отменени от горестоящите прокуратури - няма. Прекратени ДП
поради изтекла давност – 392.

Наказателни производства прекратени на основание чл. 369, ал.2,
пр. 1 и ал. 4 от НПК през проверявания период  – няма.

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

2021г.- 76 бр. /през 2020г. - 57/
-  на основание чл.  243,  ал.1,  т.  2  от НПК -  през 2021г. -9/ през 2020

г. - 10/
- на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал.1, т. 8а от НПК – през

2021г. -1/ през 2020 г. - няма/.

Протести срещу определения на съда, с които са отменени
постановления за прекратяване – през 2021 г.- няма. През 2020 г. – няма.

Бяха изискани и проверени двете дела, по които наказателното
производство е било прекратено и постановленията са били обжалвани и
отменени от съда:

ДП № 305/2017 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. № 1012/2017г. по
описа на РП Сливница. Досъдебното производство е образувано с
постановление на прокурор от РП Сливница от 09.10.2017 г. за престъпление по
чл. 129, ал. 2, вр. ал.1 НК.  Срокът на разследване е удължаван многократно,
последно с два месеца, считано от 09.04.2019 г. С постановление от 13.06.2019
г. на прокурор Събева производството по делото е прекратено на основание чл.
243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. С определение  № 7 от 24.01.2020 г. по
ЧНД № 370/2019 г. РС Сливница е отменил постановлението за прекратяване
на наказателното производство и е върнал делото на прокуратурата за
изпълнение на дадени указания. В мотивите си съдът е приел, че независимо
от множеството процесуално следствени действия постановлението е
постановено при неизяснена фактическа обстановка. Делото е върнато в
прокуратурата на 12.03.2020 г. и с постановление от същата дата наблюдаващия
прокурор го е изпратил на разследващия орган за изпълнение указанията на
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съда. Срокът на разследване е удължен, последно с два месеца, считано до
28.06.2022 г.

ДП № 2/2020 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. № 13/2020г. по описа
на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги Дамянов. Досъдебното
производство е започнало на 02.01.2020 г., като бързо производство за
престъпление по чл. 216, ал. 1 НК. С постановление от 09.01.2020 г.
наблюдаващият прокурор е разпоредил разследването да се извърши по общия
ред. Извършен е доклад по реда на чл. 219, ал. 1 НПК. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 02.09.2020 г. Делото е постъпило
в РП Сливница на 16.09.2020 г., с мнение за съд. С постановление от 19.10.2020
г. наблюдаващия прокурор е прекратил частично досъдебното производство за
престъпление по чл. 216, ал. 1 пр. 2 НК, като е разпоредил същото да продължи
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 216, ал. 1, пр. 2 НК. Със
същото постановление досъдебното производство е спряно срещу неизвестен
извършител. На 02.11.2020 г. в РП Сливница е постъпила частна жалба срещу
постановлението  за частично прекратяване и спиране на РП Сливница, която
заедно с материалите по делото е изпратена на РС Сливница, с писмо от
22.11.2020 г. С определение № 8 от 20.01.2021 г. по ЧНД № 539/2020 г.  РС
Сливница е отменил постановлението на РП Сливница за частично
прекратяване и спиране на наказателното производство. В мотивите на
определението е посочено, че в атакуваното постановление не се съдържа
анализ на доказателствата събрани по досъдебното производство, нито
доказателствена оценка от прокурора, останали са неизяснени редица
обстоятелства, неизследвана в пълнота обективно и всестранно е
фактологията по делото. Делото е върнато в прокуратурата на 16.03.2021 г. С
постановление от 23.03.2021 г. наблюдаващият прокурор е върнал делото на
разследващия орган, за изпълнение указанията в отменителното определение.
Срокът на разследване е удължен, последно с два месеца, считано от 16.09.2021
г. Делото е постъпило в прокуратурата на 17.11.2021 г., с мнение за спиране и с
постановление от 17.11.2021 г. производството по делото е спряно на основание
чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. С постановление от 23.12.2021 г.
производството по делото е възобновено, тъй като обявения за издирване е
намерен. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от
23.04.2022 г.

От предоставената от РП Сливница информация е видно, че през
проверявания период много малък брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /от общо прекратени 768
досъдебни производства са обжалвани 7 постановления, т.е. 11 %/ , като от
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тях 3 са отменени. В мотивите на определенията съдът е приел, че
прокурорския акт е постановен при неизяснена фактическа обстановка, което
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, тъй като
отмяната и връщането на делата, при всички случаи води до
неоснователно 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. Удостоверява
се и провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК, с което реално е
изпълнена дадената от ИВСС препоръка при предходната комплексна
планова проверка.

6.Удължаване на срока на разследване по досъдебните производства:

6.1През 2021г.
6.1.1. Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване - общо 1184, всички уважени.
6.1.2. 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 768, всички са уважени

6.2. През 2020г.
6.2.1 Изготвени предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на
разследване – общо1060, като всички са уважени.
6.2.2. 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 – 574, всички са уважени.

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

ДП с продължителност на разследването над 6 месеца за 2021 г. –
100,  а за 2020 г. са 120, като част от делата са посочени и през двете
години.
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От тях към 12.05.2022 г. са останали 140 бр. неприключили
досъдебни производства.

В предоставените от РП Сливница справки, не са посочени причини
за продължителността на разследването.

Въз основа на заповед №119/17.08.2021 г. на окръжния прокурор на
ОП София е извършена проверка на РП Сливница относно неприключили
ДП, по които разследването е продължило над 1 година. След
приключване на проверката е изпратено писмо до административния
ръководител на РП Сливница, с  което е указано да се продължат
ефективните мерки по приключване на посочената категория дела, а
именно да продължат периодичните срещи с разследващите полицаи от
съдебния район, с оглед набелязване на мерки за приключване на делата.
Писмото е адресирано до всички административни ръководители на
районните прокуратури към ОП София, до завеждащия следствен отдел
към ОП София,  до Директора на МВР София и до главния разследващ
полицай на ОДМВР София. С писмо, постъпило в РП Сливница на
25.11.2021 г., окръжният прокурор на ОП София е уведомил
административните ръководители на всички районни прокуратури към
ОП София, че ще осъществи работни срещи с прокурори, разследващи
полицаи и началници на РУ в съдебния район на ОП София, съвместно с
апелативния прокурор на АП София по график, като срещата за РП
Сливница и РП Костинброд е била насрочена за 03.12.2021 г. Разпоредено
е за тази дата да се осигури присъствие на прокурорите, на началниците
на съответните районни управления към МВР и на разследващите
полицаи в съдебния район.

За проверявания период ДП, по които от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от две години - през 2021 г. – 1 /през
2020г. -1/.

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

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

Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.  72,  ал.  1  и чл.  73,  ал.  3
НПК– за 2021 г. - 3, от тях 1 уважена и 2 неуважени и за 2020 г. - няма.

Внесени МНО през 2021г., 30 от тях:
МНО „задържане под стража” – общо – 30.
- уважени - 29 бр.
- неуважени – 1.
- подадени протести – 1, който е неуважен.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2020г., общо- 30.
МНО „задържане под стража” – общо – 30.
- уважени -29 бр.
- неуважени – 1.
- подадени протести – няма.
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 2021г.

- 13; за 2020 г. – 8.
- извън срока по чл.  234, ал.  8 от НПК,  респ.  чл.  63, ал.  4 от НПК –за

2021 г.- няма; за 2020 г. - няма.

9. Наказателни производства на специален надзор.
През проверявания период в РП Сливница дела на специален надзор – за

2021 г- няма; за 2020 г.– 2 /

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

Извън сроковете за произнасяне са
за 2021 г.  – 14 бр.
за 2020 г.  – 6 бр.
Всички на прокурор Раденкова и прокурор Дамянов
От тях: прокурор Раденкова има забавено произнасяне за 2021г. по 11 ДП,

а за 2020г. по 5 ДП; прокурор Дамянов има забавено произнасяне за 2021г. по 3
ДП, а за 2020г. по 1 ДП



27

В предоставената информация, като причини за забавянето са посочени:
фактическа и правна сложност на делото и ползването на продължителен
болничен отпуск на прокурор Раденкова през 2021г. и на прокурор Дамянов в
периода 2020-2021г.

В изпълнение на Заповед № 290/13.04.2021г. на апелативния прокурор на
АП София е извършена ревизия на работата на прокурорите Георги Дамянов и
Румяна Раденкова от РП Сливница, за период 01.01.2020г. до 01.04.2021г. След
извършената проверка е изготвен доклад  и са отправени препоръки. В доклада
проверяващият екип е отправил и препоръка към административния
ръководител на РП Сливница, във връзка с констатираните нарушения по
движението на делата и организацията на работа на прокурор Раденкова, да
извърши преценка, с оглед прилагането на чл. 327 ЗСВ. След постъпване във
ВКП на доклада от проверката от АП София е изразено становище по пр. №
1167/2021г. от отдел 06 „Административен“, че са налице данни за
дисциплинарни нарушения, за прокурор Раденкова по чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2 и т.
4 от ЗСВ и за прокурор Дамянов по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 4  от ЗСВ. Предвид
посочените в становището констатации е предложено на административния
ръководител на Районна прокуратура Сливница да предприеме действия по реда
на глава шестнадесета от Закона за съдебната власт за реализиране на
дисциплинарната отговорност на Румяна Димитрова Раденкова и Георги
Данаилов Дамянов – прокурори в РП Сливница.

След постъпване на материалите в РП Сливница, със Заповеди №
84/24.06.2021 г. и № 85/24.06.2021 г.  на административния ръководител са
образувани дисциплинарни производства на прокурор Р. Раденкова и  прокурор
Георги Дамянов. Извършена е проверка на всички факти и обстоятелства, в хода
на дисциплинарните производства срещу двамата прокурори, като след нейното
приключване административният ръководител, районен прокурор на Районна
прокуратура Сливница е счел, че не са налице основания за реализиране на
дисциплинарна отговорност на прокурор Дамянов и прокурор Раденкова и със
Заповед №148/07.10.2021 г., съответно Заповед № 149/07.10.2021 г. е прекратил
дисциплинарните производства срещу тях за извършени дисциплинарни
нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗСВ и е обърнал
внимание на двамата прокурори, по реда на чл. 327 от ЗСВ, за допуснатите от
тях нарушения по движението и организацията на работа по конкретно
посочени в заповедите досъдебни производства и преписки. Тези заповеди са
отменени от Административен съд София град с Решение №1703/15.03.2022 г.
по адм. д. № 10453/2021 г. по описа на съда и Решение №539/01.02.2022 г. по
адм. д. № 10455/2021 г. В мотивите на съда е посочено, че след анализ на
събраните по делото доказателства, се установява, че и прокурор Раденкова и
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прокурор Дамянов са били с натовареност, сходна с тази на най-натоварените
прокурор в РП Сливница. Съдът е акцентирал също и на кадровата
обезпеченост на РП Сливница, както и на продължителния болничен отпуск на
двамата прокурори.

Предвид обстоятелството, че работата на двамата прокурори в
периода 2021-2022г. вече е била обект на проверка, като и посочените от съда
обективни причини за допуснатото забавяне в произнасянията им,
проверяващият екип счита, че на този етап ИВСС не следва да упражни
правомощията си по чл. 54, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗСВ.

В хода на проверката, беше изискана справка от РП Сливница за броя на
наблюдаваните от прокурорите преписки и досъдебни производства. Установи се,
че към 11.05.2022 г. прокурорите в РП Сливница наблюдават общо 495 досъдебни
производства и 452 преписки

От тях по прокурори, както следва:

Пламен Петков - 77 ДП и 79 преписки;
Румяна Раденкова - 101 ДП и 88 преписки;
Георги Дамянов - 91 ДП и 70 преписки;
Мария Събева - 97 ДП и 78 преписки;
Д. Колева - 78 ДП и 70 преписки;
Хр. Керанова - 51ДП и 67 преписки;

От тях, при прокурор за решаване са общо 36 ДП и 67 преписки, както
следва:

Пламен Петков - 5 ДП и 3 преписки;
Румяна Раденкова - 13 ДП и 24 преписки;
Георги Дамянов – 10 ДП и 11 преписки;
Мария Събева - 4 ДП и 12 преписки;
Д. Колева - 4 ДП и 5 преписки;
Хр. Керанова - няма ДП и 12 преписки;

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

Пр. пр. № 582/2022 г. по описа на РП Сливница. Преписката е образувана
на 29.04.2022 г. по получена по компетентност преписка от ГПУ Калотина и с
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протокол за случаен избор от същата дата за наблюдаващ прокурор е определен
прокурор Пламен Петков.

ДП 8/2021 г. по описа на РДГП Драгоман, пр. пр. № 1378/2021 г. по описа
на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Пламен Петков. Досъдебното
производство е започнало на 25.11.2021 г. и е водено за престъпление по чл. 281,
ал.  2, т.  1 и т.  5 вр.  ал.  1 НК.  Срокът за разследване е удължаван,  последно с два
месеца, считано от 25.03.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата на
10.05.2022 г. на основание чл. 203, ал.4 НПК.

Пр. пр. № 402 /2022 г. по описа на РП Сливница. Образувана е по
постъпили  на 28.03.2022 г. материали от РУ Сливница, касаещи извършена
проверка и с протокол за избор от същата дата е разпределена на прокурор Георги
Дамянов. С разпореждане от 28.03.2022 г. наблюдаващия прокурор е възложил на
РУ Сливница извършване на проверка с дадени указания и срок 1 месец.
Преписката е върната в прокуратурата на 27.04.2022 г. с мнение „за доклад“.

ДП № 149/2021 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. № 1172/2021 г. по
описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги Дамянов. Досъдебното
производство е започнало на 16.10.2021 г. за престъпление по чл. 281, ал.2, т.1 и
т.5  вр.  ал.1  НК. Срокът за разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 16.04.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 28.04.2022 г. на
основание чл. 203, ал. 4 НПК.

Пр. пр. № 635 /2022 г. по описа на РП Сливница. Образувана е 10.05.2022
г. по постъпили материали от РУ Сливница във връзка с извършена проверка и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на прокурор Христиана
Керанова.

Пр. пр. № 616 /2022 г. по описа на РП Сливница. Образувана е 05.05.2022
г. по постъпили материали от ГПУ Калотина във връзка с извършена проверка и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на прокурор Христиана
Керанова.

Пр. пр. № 619 /2022 г. по описа на РП Сливница. Образувана е 05.05.2022
г. по постъпили материали от РУ Сливница във връзка с извършена проверка и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на прокурор Мария Събева.

ДП № 147/2020 г. по описа на ОСлО при ОП София, пр. пр. № 632/2022
г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария Събева.
Преписката е образувана на 10.05.2022 г. по постъпило в РП Сливница
постановление от 28.04.2022 г. на Даниела Машева- за главен прокурор ПРБ по
пр. пр. № 3385/2022 г. по описа на ВКП, с което е определено РП Сливница, като
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еднаква по степен прокуратура на РП Ихтиман, да осъществява ръководството и
надзора по ДП № 147/2020 г. по описа на ОСлО при ОП София, пр. пр. №
1115/2019 г. по описа на РП Ихтиман. Причината е, че всички прокурори при РП
Ихтиман са депозирали самоотводи, които са уважени от ОП София на основание
чл. 29, ал. 2 НПК.

ДП № 21/2022 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. № 401/2021 г. по
описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Дияна Колева. Досъдебното
производство е образувано с постановление на прокурор Колева от 11.01.2022 г. за
престъпление по чл. 234г, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължен с два месеца
считано до 11.05.2022 г. Досъдебното производство е постъпило на 04.05.2022 г. в
прокуратурата, с искане на разследващия орган за продължаване срока на
разследване по досъдебното производство. С постановление от 05.05.2022 г.
срокът на разследване е удължен от административния ръководител с още два
месеца, считано от 11.05.2022 г.

Пр. пр. № 610 /2022 г. по описа на РП Сливница. Образувана е 05.05.2022
г. по постъпили материали от ГПУ Калотина във връзка с извършена проверка и с
протокол за избор от същата дата е разпределена на прокурор Румяна Раденкова.

ДП № 107/2021 г. по описа на ОСлО при ОП София, пр. пр. № 1077/2021
г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Румяна Раденкова.
Досъдебното производство е започнало на 24.09.2021 г. за престъпление по чл. 281
ал. 2, т. 1 и т. 5, вр. чл. 281, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван,
последно с два месеца, считано от 24.03.2022 г.  Делото е постъпило на 06.04.2022
г. в прокуратурата по повод молба за връщане на ВД С постановление от
08.042022 г. наблюдаващият прокурор е отказал връщане на ВД.

От проверката се установи, че не всички от предоставените за проверка
преписки и досъдебни производства, са от категорията „постъпили за решаване
от прокурор в РП Сливница“, но всички 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 2021 г. са внесени в съда 40 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 7, по образувани ДП в предходни години - 33.
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Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове  - 3,  с
определение.

Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК – няма.
1.Невнесени в седмодневния срок – няма.
2.Неотстранени очевидни фактически грешки - няма

Решени от съда дела по обвинителен акт са 43. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 26, протестирани – 1, неразгледан.
- Оправдателни присъди по общия ред – 3, от тях 2 са протестирани, като

са неуважени.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - 3, няма протести.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие (чл. 384 НПК) – общо 13,
неодобрени от съда- няма.

  - Споразумения по чл. 384а НПК- няма.

През 2020г. са внесени в съда 28 обвинителни акта. От тях, по образувани
ДП през проверявания период - 11, по образувани ДП в предходни години - 17.

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове – няма.
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 36. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 33, от тях протестирани няма.
- Оправдателни присъди по общия ред – 1, която е протестирана и

протеста е неуважен.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - 1, която не е протестирана.
- Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/- няма.
- Споразумения в хода на съдебното следствие (чл. 384 НПК) – общо 26,

неодобрени от съда- няма.
- Споразумения по чл. 384а НПК- няма.

Бяха проверени и трите досъдебни производства, внесени с прокурорски
акт през 2021 г. и върнати от съда:
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ПД № 4/2021 г., ДП № 22/2020 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
134/2020 г. по описа на РП Сливница. Досъдебното производство е
започнало като бързо производство на 24.01.2020 г. срещу едно лице за
престъпление по чл. 343 в, ал. 3, вр. ал. 1 НК. С постановление от 31.01.2020 г.
на прокурор Пламен Петков бързото производство е преобразувано в
наказателно производство, което да се води по общия ред. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца считано от 24.05.2020 г.
Делото е постъпило в прокуратурата на 27.08.2020 г., с мнение за спиране и с
постановление от 11.08.2020 г. производството по делото е спряно на
основание чл. 244 ал.1, т.1, вр. чл. 25, ал.1, т.2 НПК. Лицето е обявено за ОДИ.
С постановление от 07.12.2020 г. производството по делото е възобновено.
Делото е постъпило в прокуратурата, с приключило разследване, на 14.01.2021
г. Изготвен е обвинителен акт от прокурор Петков срещу едно лице за
престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр. ал. 1 НК който е внесен в съда с писмо от
19.01.2021 г. С протоколно определение  от 28.09.2021 г.  по НОХД № 42/2021
г. производството по делото е прекратено и същото е върнато на РП Сливница,
тъй като в седмо дневния срок, който е указан не е отстранена ОФГ. Делото е
върнато в прокуратурата на 28.09.2021 г. Изготвено е споразумение между
прокуратурата и обвиняемият, което е внесено в съда с писмо от 28.09.2021 г.
С протоколно определение № 116/28.09.2021 г. по НОХД № 489/2021 г. съдът е
одобрил постигнатото споразумение.

ПД № 18/2021 г., ДП № 206/2019 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 822/2019 г. по описа на РП Сливница. Досъдебното производство е
започнало на 14.07.2019 г. за престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 и т. 5 НК. С
протокол за избор от 16.07.2019 г. е разпределено на прокурор Пламен Петков.
Срокът на разследване е удължаван последно с два месеца, считано от
14.01.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 11.03.2020 г. с мнение за
спиране и с постановление от 06.04.2020 г. е спряно на основание чл. 244, ал. 1,
т.1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 НПК. Лицето е обявено за ОДИ. С постановление от
21.07.2020 г. производството по делото е възобновено. Срокът на разследване е
удължен с два месеца, считано от 21.07.2020 г. Делото е постъпило в
прокуратурата на 31.08.2020 г., с мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт
срещу едно лице за престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК,
който е внесен в съда с писмо от 10.09.2020 г. (ПД № 19/2020 г.). С протоколно
определение № 49/23.02.2021 г.  по НОХД № 396/2020 г. производството по
делото е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на
допуснати нарушения. В мотивите е посочено, че са налице несъответствие
между обстоятелствената част на ОА по отношение на правната квалификация
и диспозитива, което води до ограничаване правата на подсъдимия. Делото е
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върнато в прокуратурата на 08.03.2021 г. и с постановление от същата дата на
прокурор Петков е върнато на разследващия орган за извършване на
процесуално следствени действия, с оглед изпълнение указанията на съда.
Делото е постъпило в прокуратурата, с приключило разследване, на 01.04.2021
г., с мнение за съд. Изготвен е нов ОА от прокурор Петков, който е внесен в
съда на 06.04.2021 г. Липсва акта на съда, но към наблюдателните материали е
приложена въззивна жалба от адвоката на подсъдимия,  с която се обжалва
присъда от 14.12.2021 г. по НОХД № 197/2021 г. на РС Сливница, с която
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „лишаване от
свобода“ и „глоба“. В кориците на прокурорското дело е приложена попълнена
форма приложение № 1 , след постановяване на съдебен акт за връщане дело
на прокурора.

ПД № 14/2021 г., ДП № 248/2017 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 864/2017 г. по описа на РП Сливница. Досъдебното производство е
започнало на 18.08.2017 г. за престъпление по чл. 325, ал. 1 НК. Делото е
постъпило в прокуратурата на 05.10.2018 г., с мнение за спиране и с
постановление на прокурор Дамянов, от същата дата, е спряно на основание
чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК.  С постановление от 09.07.2019 г. производството по
делото е възобновено. Срокът на разследване е удължаван, последно с два
месеца, считано от 09.08.2019 г. Делото е постъпило в прокуратурата на
07.10.2019 г., с  мнение за съд. Изготвен е обвинителен акт от прокурор
Дамянов срещу едно лице за престъпления по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК, чл.
144, ал. 3, вр. ал. 1 НК и чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 НК, който е внесен в съда с
писмо от 07.11.2019 г. (ПД № 50/2019 г.) С протоколно определение от
26.01.2021 г. по НОХД № 616/2020 г. съдът е прекратил съдебното
производство и е върнал делото на прокуратурата, поради неяснота в
заключителната част на обвинителния акт. Делото е върнато в прокуратурата
на 11.02.2021 г. Срокът на разследване е удължен с един месец, считано от
13.03.2021 г., като наблюдаващия прокурор е извършил лично процесуално
следствени действия. Изготвен е нов обвинителен акт, който е внесен в съда на
18.03.2021 г. Съдебното производство не е приключило, поредното съдебно
заседание е насрочено за  25.05.2022 г.

Бяха проверени и досъдебни производства, които са внесени в съда с
обвинителни актове през 2021г. и 2020г. както следва:

ПД № 17/2021 г., ДП № 111/2020 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 1295/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Пламен
Петков. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
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приключило разследване на 25.03.2021 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 281, ал. 2,
т. 1, т. 4 и т. 5, вр. ал.1 НК, който е внесен в РС Сливница с писмо от
31.03.2021 г. Попълнена е форма, приложение № 2, след постановяване на
оправдателна присъда. Изготвен е протест от 23.03.2022 г. от прокурор Петков
за проверка на присъдата от 15.03.2022 г. по НОХД № 180/2021 г. по описа на
РС Сливница, с която подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан за
извършеното от него престъпление, с искане за отмяна и постановяване на
нова присъда, с която оправдания подсъдим да бъде осъден по съответното
обвинение в първата инстанция. Актът на съда не е приложен.

ПД № 32/2021 г., БП № 250/2021 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 1166/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор
Християна Керанова. Досъдебното производство е постъпило в
прокуратурата, с приключило разследване на 19.10.2021 г., с мнение за съд.
Изготвен е обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по
чл. 296, ал. 1 НК, който е внесен в РС Сливница, с писмо от 20.10.2021 г.
Изготвено е споразумение от 28.10.2021 г. на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл.
381, ал. 5 НПК, което е одобрено с протоколно определение № 151/28.10.2021
г. по НОХД № 554/2021 г. по описа на РС Сливница.

ПД № 30/2021 г., ДП № 284/2020 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 1380/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Дияна
Колева. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 02.09.2021 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1
НК, който е внесен в РС Сливница с писмо от 01.10.2021 г. На корицата на
делото е отбелязано, че следващото съдебно заседание ще се проведе на
16.05.2022 г.

ПД № 25/2021 г., ДП № 308/2019 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 1201/2019 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Румяна
Раденкова. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 16.06.2021 г., с мнение за съд. По искане на
наблюдаващия прокурор, с постановление от 16.07.2021 г. на основание чл.
242 ал.5 НПК, срока за произнасяне на прокурора по досъдебното
производство е удължен с един месец, считано от 16.07.2021 г. Изготвен е
обвинителен акт срещу две лица, от които срещу единия за извършено
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 и т. 6, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.
ал. 1  НК, а  срещу втория за извършено престъпление по  чл. 195, ал. 1, т. 5, вр.
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чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал.1  НК, който е внесен в РС Сливница с
писмо от 24.08.2021 г. На корицата на делото е отразено, че е постановена
присъда, с която обвиняемият е признат за виновен и му е наложено наказание
„Лишаване от свобода“. Към материалите липсва акта на съда.

ПД № 22/2020 г., Сл. д.  № 20/2018 г. по описа на ОСлО при ОП
София, пр. пр. № 193/2017 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ
прокурор Румяна Раденкова. Досъдебното производство е постъпило в
прокуратурата, с приключило разследване на 30.12.2019 г., с мнение за съд. С
постановление на районния прокурор от 30.01.2020 г., по искане на
наблюдаващия прокурор на основание чл. 242, ал. 5 НПК, срока за произнасяне
на прокурора по досъдебното производство е удължен с един месец, считано от
30.01.2020 г. Изготвен е обвинителен акт срещу две лица, от които срещу
единия за извършено престъпления по чл. 309,  ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл.
311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 26, ал. 1 НК и срещу другия за
престъпления по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК, който е
внесен в РС Сливница с писмо от 19.10.2020 г. На корицата на делото е
посочено, че следващото съдебно заседание е насрочено за 16.05.2022 г.

ПД № 27/2021 г., ДП № 122/2021г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 554/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария
Събева. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 10.09.2021 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1
и по чл. 150, ал. 1  НК, който е внесен в РС Сливница с писмо от 15.09.2021 г.
Липсва акта на съда. Приложени са само мотивите към присъдата и писмени
възражения от наблюдаващия прокурор срещу въззивна жалба от подсъдимия,
подадена против присъда № 12/12.10.2021 г. по НОХД № 461/2021 г. по описа
на РС Сливница, от която е видно че същият е признат за виновен за
извършените престъпления и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“.

ПД № 19/2021 г., ДП № 306/2020г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 1442/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги
Дамянов. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 16.03.2021 г., с мнение за съд. Изготвен е
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1
т. 3, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1  НК, който е внесен в РС Сливница
с писмо от 13.04.2021 г. На корицата на делото е отбелязано, че следващото
съдебно заседание ще се проведе на 07.06.2022 г.
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ПД № 17/2020 г., ДП № 227/2019г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 847/2019 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария
Георгиева. Досъдебното производство е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване на 27.07.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено. Изготвен е обвинителен акт срещу две лица за извършени
престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1
НК, който е внесен в РС Сливница, с писмо от 25.08.2020 г. С решение №
157/09.10.2020 г. по НОХД № 372/2020 г. единият от обвиняемите е признат за
виновен за извършеното престъпление и на основание чл. 78а, ал.1 НК е
освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание. Решението е влязло в сила на 22.10.2020 г., а по отношение на
другия обвиняем, с протоколно определение № 111/14.10.2020 г. по НОХД №
372/2020 г. е одобрено постигнато споразумение, с което подсъдимият се
признава за виновен и съдът го е осъдил на пробация.

Бяха проверени още:

- ПД № 38/2021 г., ДП № 168/2020 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр.
№ 1673/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Пламен
Петков.
- ПД № 24/2021 г., ДП № 141/2020г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
750/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария
Събева.
- ПД № 9/2020  г., БП № 95/2020г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
383/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария
Събева.
- ПД № 3/2020 г., ДП № 337/2019г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
1338/2019 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги
Дамянов.
- ПД № 10/2020 г., ДП № 155/2019г. по описа на ТО „МРР Югозападна“,
пр. пр. № 1391/2019 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор
Пламен Петков.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2021г. -  общо 203. Разгледани от съда -203,
неодобрени от съда -няма.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2020г. – общо 131, Разгледани от съда -131,
неодобрени от съда- 1.
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На случаен принцип бяха проверени внесени  в съда през проверявания
период споразумения за решаване на делото в досъдебното производство:

СП № 103/2020 г., ДП № 285/20 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№ 1382/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Румяна
Раденкова. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 27.10.2020 г. Изготвено е споразумение с едно лице за
извършено престъпление по  чл. 281, ал. 2, т. 1, пр. 1, т. 4 и т. 5, вр. ал.1 НК,
което е внесено в РС Сливница с писмо от 27.10.2020 г. С протоколно
определение № 121 от 27.10.2020 г. по НОХД № 516/2020г.,  съдът е одобрил
споразумението.

СП № 150/2021 г., ДП № 226/21 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр.
№1064/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Керанова.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
10.11.2021 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с едно лице за
извършено престъпление по  чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1,
б. „а“ и б. „б“ НК, което е внесено в РС Сливница с писмо от 16.11.2021 г. С
протоколно определение № 159 от 16.11.2021 г. по НОХД № 610/2021г.,  съдът
е одобрил споразумението.

СП № 7/2021 г., ДП № 10/21 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр.
№134/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Пламен
Петков. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
25.01.2021 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с едно лице за
извършено престъпление по  чл. 279, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 НК, което е внесено в
РС Сливница с писмо от 25.01.2021 г. С протоколно определение № 12 от
25.01.2021 г. по НОХД № 55/2021г.,  съдът е одобрил споразумението.

СП № 6/2021 г., ДП № 5/21 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. №
114/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Марин
Малчев. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 22.01.2021 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с едно лице за
извършено престъпление по  чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 НК, което е
внесено в РС Сливница с писмо от 21.01.2021 г. С протоколно определение №
6 от 22.01.2021 г. по НОХД № 47/2021г.,  съдът е одобрил споразумението.

СП 23/2021 г., ДП № 100/2019 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
742/2019 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Румяна
Раденкова. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 17.02.2021 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с едно
лице за извършено престъпление по  чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1
НК, извършено с пряк умисъл (чл. 11, ал. 2 НК), като форма на вината, което е
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внесено в РС Сливница с писмо от 23.02.2021 г. С протоколно определение №
25 от 23.02.2021 г. по НОХД № 118/2021г.,  съдът е одобрил споразумението.

СП 50/2021 г., ДП № 129/19 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. №
1087/2019 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария
Събева. Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор
М. Георгиева от РП Сливница от 09.12.2019 г. за престъпление по чл. 325, ал. 1
НК. На 29.03.2021 г. делото е постъпило за доклад в РП Сливница на
основание чл. 226, ал. 1 НПК, заедно с постановление за привличане на
обвиняем от 15.03.2021 г. С постановление от 07.04.2021 г. наблюдаващият
прокурор е върнал материалите, като е указал на разследващия орган, че са
извършени всички действия по разследването и делото следва да бъде
докладвано със заключително мнение, по реда на чл. 235 НПК. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца считано от 09.02.2021 г.
Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване на
08.04.2021 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с едно лице за
извършено престъпление по  чл. 325, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК, което е
внесено в РС Сливница с писмо от 10.05.2021 г. С протоколно определение №
56 от 18.05.2021 г. по НОХД № 247/2021г.,  съдът е одобрил споразумението.

СП 73/2021 г., ДП № 45/2020 г. по описа на Столична митница, пр.
пр. № 916/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги
Дамянов. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 30.06.2021 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с едно лице за
извършено престъпление по  чл. 234, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1  НК,
което е внесено в РС Сливница с писмо от 09.07.2021 г. С протоколно
определение № 79 от 09.07.2021 г. по НОХД № 354/2021г.,  съдът е одобрил
споразумението.

СП 140/2021 г., ДП № 152/2021 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр.
№ 1189/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор
Християна Керанова. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 21.10.2021 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с едно
лице за извършено престъпление по  чл. 280 ал. 2 т. 3 и т. 4, вр. ал.1, вр. чл. 18
ал. 1  НК, което е внесено в РС Сливница с писмо от 22.10.2021 г. С
протоколно определение № 147 от 22.10.2021 г. по НОХД № 558/2021г.,  съдът
е одобрил споразумението.

СП 131/2020 г., ДП № 165/2020 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр.
№ 1668/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария
Георгиева. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 23.12.2020 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с две
лица, за извършено престъпление по  чл. 280 ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, вр. ал.1, вр.
чл. 20, ал. 2 вр. ал.1 вр. чл. 18, ал. 1  НК,   което е внесено в РС Сливница, с
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писмо от 23.12.2020 г. С протоколно определение № 150 от 23.12.2020 г. по
НОХД № 636/2020г.,  съдът е одобрил споразумението.

СП 125/2020 г., БП № 312/2020 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
1482/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария
Георгиева. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 30.11.2020 г. с мнение за съд. Изготвено е споразумение с едно
лице, за извършено престъпление по  чл. 343б, ал. 1  НК,  което е внесено в РС
Сливница с писмо от 03.12.2020 г. С протоколно определение № 147 от
10.12.2020 г. по НОХД № 602/2020г.,  съдът е одобрил споразумението.

Бяха проверени още:

- СП 39/2021 г., ДП № 296/2020 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
1423/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги Дамянов.

- СП 38/2021 г., ДП № 63/21 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
275/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария Събева.

- СП 30/2021 г., ДП № 8/2020 г. по описа на РДГП Драгоман, пр. пр. №
1257/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Румяна
Раденкова.

- СП 1/2021 г., БП № 1/21 г. по описа на ТО „МРР Югозападна“, пр. пр.
№1/2021 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Пламен Петков.

- СП 21/2021 г., ДП № 110/20 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр.
№1294/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Пламен
Петков.

- СП 5/2021 г., БП № 7/21 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. № 53/2021
г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Марин Малчев.

-  СП 66/2020  г., БП № 233/20 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
1133/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Румяна
Раденкова.

- СП 124/2020 г., ДП № 109/2020 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. №
1289/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Пламен Петков.

- СП 7/2020 г., ДП № 296/2019 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
1165/2019 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария Събева.

- СП 8/2020 г., ДП № 128/2019 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. №
1404/20191 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария Събева.

- СП 108/2020 г., ДП № 133/2020 г. по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. №
1412/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги Дамянов.

- СП 96/2020 г., ДП № 90/2020 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
375/2020 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги Дамянов.
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ВНЕСЕНИ през 2021 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 9. Решени от
съда – 7, от тях 6 уважени и 1 върнати от съда.

ВНЕСЕНИ през 2020 г. в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК - общо 13. Върнато
от съда предложения- 1.

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

№ 8/2020 г., ДП № 344/19 г.  по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
1221/19 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Румяна
Раденкова. Делото е постъпило в прокуратурата на 28.08.2020 г., с мнение за
съд.  Изготвено е  постановление от 23.09.2020 г. по реда на чл. 375 НПК,
деловодно обработено, с което е предложено освобождаване от наказателна
отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 3, вр.
ал.1 НК. На същата дата постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно
обработено. С Решение № 162/15.12.2020 г. по НАД № 433/2020 г. РС
Сливница е признал за виновен обвиняемия и на основание чл.78а, ал.1 същият
е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание глоба. Решението е влязло в сила на 24.12.2020 г.

№ 6/2020 г., ДП № 12/20 г.  по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. №
308/20 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Георги
Дамянов. Делото е постъпило в прокуратурата на 27.04.2020 г., с мнение за
съд.  Изготвено е  постановление от 26.05.2020 г. по реда на чл. 375 НПК, с
което е предложено освобождаване от наказателна отговорност на едно лице за
извършено престъпление по чл. 345, ал. 1, пр. 2 НК. На същата дата
постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено. С Решение
№ 260011/09.07.2020 г. по АНД № 218/2020 г. РС Сливница е признал за
виновен обвиняемия и на основание чл. 78а, ал. 1 същият е освободен от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба.
Решението е влязло в сила на 25.07.2020 г.
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№ 7/2021 г., ДП № 83/21 г.  по описа на ГПУ Калотина, пр. пр. №
812/21 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Мария Събева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 24.09.2021 г., с мнение за съд.
Изготвено е  постановление от 27.09.2021 г. по реда на чл. 375 НПК, с което е
предложено освобождаване от наказателна отговорност на едно лице за
извършено престъпление по чл. 279, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 17, ал. 1 НК. На
същата дата постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено.
По наблюдателните материали е посочено, че следващото съдебно заседание е
насрочено за  16.06.2022 г.

№ 9/2021 г., ДП № 271/21 г.  по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
1262/21 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Пламен
Петков. Делото е постъпило в прокуратурата на 15.11.2021 г., с мнение за съд.
Изготвено е  постановление от 15.11.2021 г. по реда на чл. 375 НПК, деловодно
обработено, с което е предложено освобождаване от наказателна отговорност
на едно лице за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал.1 НК. На
същата дата постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено.
По делото не е приложен акта на съда. Приложено е съобщение за изготвени
мотиви, от които е видно, че с решение № 30/17.03.2022 г. по АНД № 632
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено административно
наказание.

№ 4/2021 г., ДП № 64/21 г.  по описа на РУ Сливница, пр. пр. №
668/21 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор Дияна Колева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 03.08.2021 г., с мнение за съд.
Изготвено е  постановление от 11.08.2021 г. по реда на чл. 375 НПК, деловодно
обработено, с което е предложено освобождаване от наказателна отговорност
на едно лице за извършено престъпление по чл. 345, ал. 1  НК. На същата дата
постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено. С Решение
№ 75/07.09.2021 г. по АНД № 405/2021 г. РС Сливница е признал за виновен
обвиняемия и на основание чл.78а, ал.1 същият е освободен от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание глоба. Решението е
влязло в сила на 24.09.2021 г.

№ 12/2020  г.,  БП № 324/20  г.   по описа на РУ Сливница,  пр.  пр.  №
1559/20 г. по описа на РП Сливница, наблюдаващ прокурор М. Георгиева.
Делото е постъпило в прокуратурата на 15.12.2020 г., с мнение за съд.
Изготвено е  постановление от 15.12.2020 г. по реда на чл. 375 НПК, деловодно
обработено, с което е предложено освобождаване от наказателна отговорност
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на едно лице за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2  НК. На същата дата
постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено. С Решение
№ 4/16.02.2021 г. по АНД № 621/2020 г. РС Сливница е признал за виновен
обвиняемия и на основание чл.78а, ал. 1 същият е освободен от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание глоба. Решението е
влязло в сила на 05.03.2021 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.
Споразуменията се изготвят в рамките до няколко дни след разпределяне на
прокурора. От всички проверени дела, само по две /ПД № 25/2021 г., ДП №
308/2019 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. № 1201/2019 г. по описа на РП
Сливница и ПД № 22/2020 г., Сл.д.  № 20/2018 г. по описа на ОСлО при ОП
София, пр. пр. № 193/2017 г. по описа на РП Сливница/ наблюдавани от
прокурор Раденкова, се констатира забавяне в произнасянето.

По наблюдателните материали са приложени писма, с които
административният ръководител напомня на наблюдаващите прокурори, че
изтича срока предвиден в разпоредбата на чл. 242 ал. 4, съотв. ал. 5 НПК и
същите следва да вземат мерки за произнасяне по надлежния ред. Писмата се
издават с дата до една седмица преди изтичане на срока.

Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
досъдебната и съдебната му фаза. Актовете на съда, като цяло, не 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.

УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания
период:

- общо участие на прокурори – 475 /за 2020 г. – 337/;
- средномесечна натовареност на прокурор за 2021г.– 5,66 /за 2020 г. -5,62/;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ за 2021г. – 35 /за 2020 г. -35/
- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – няма за

проверявания период;
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2.Организация по изпълнение на наказанията

През 2021г. са приведени в изпълнение 73 присъди. Неприведени
присъди в срок -няма, отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

През 2020г. са приведени в изпълнение 64 присъди. Неприведени
присъди в срок – няма. Отлагания на изпълнението на наказанието – няма.

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 № 10/2020 г. Преписката е образувана на
21.02.2020 г. по постъпило от РС Сливница препис от споразумение, одобрено
с протоколно определение № 23/20.02.2020 г. по НОХД № 61/2020 г., с което
подсъдимият е признат за виновен и е осъден на 5 месеца „лишаване от
свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. С
протокол за случаен избор от 21.02.2020 г. преписката е разпределена на
прокурор Мария Събева. С писмо от 21.02.2020 г. протоколното определение е
изпратено на началника на Затвора гр. София, за изпълнение на наказанието. С
писмо, постъпило в РП Сливница на 25.03.2020 г., прокуратурата е уведомена,
че лицето е приведено в Затвора гр. София на 21.02.2020 г., с начало на
наказанието 20.02.2020 г., като е зачетен предварителен арест от 19.01.2020 г.
до 20.02.2020 г. С писмо от 25.03.2020 г. РП Сливница е уведомила РС
Сливница за началото на наказанието. С писмо, постъпило в РП Сливница на
22.06.2020 г., началника на Затвора София е уведомил, че за периода от
20.02.2020 г. до 17.06.2020 г. лицето е изтърпяло наложеното наказание, като
му е зачетен предварителен арест от 19.01.2020 г. до 20.02.2020 г. и същият е
освободен на 17.06.2020 г. С протокол за избор на заместващ прокурор, без
смяна на наблюдаващия прокурор, от 22.06.2020 г.  преписката е разпределена
на прокурор Пламен Петков. С писмо от 22.06.2020 г. РП Сливница е
уведомила РС Сливница, за края на изтърпяното наказание.

Присъдна преписка №14/2021г. Преписката е образувана на 15.03.2021
г. по постъпило от РС Сливница препис от споразумение, одобрено с
протоколно определение №32/12.03.2021 г. по НОХД № 149/2021 г., с което
подсъдимият е признат за виновен и е осъден на 4 месеца „лишаване от
свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. С
протокол за случаен избор от 15.03.2021 г. преписката е разпределена на
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прокурор Георги Дамянов. С писмо от 15.03.2021 г. протоколното определение
е изпратено на началника на Затвора София за изпълнение на наказанието. С
писмо, постъпило в РП Сливница на 22.03.2021 г., прокуратурата е уведомена,
че лицето е приведено в Затвора София на 16.03.2021 г., с начало на
наказанието 16.03.2021 г., като е зачетен предварителен арест от 09.12.2020 г.
до 16.03.2021 г. С писмо от 22.03.2021 г. РП Сливница е уведомила РС
Сливница за началото на наказанието. С писмо, постъпило в РП Сливница на
14.05.2021 г. началникът на Затвора гр. София е уведомил, че за периода от
16.03.2021 г. до 09.05.2021 г. лицето е изтърпяло наложеното наказание, като
му е зачетен предварителен арест от 09.12.2020 г. до 16.03.2021 г. и същият е
освободен на 07.05.2021 г. С писмо от 14.05.2021 г. РП Сливница е уведомила
РС Сливница, за края на 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 се съхраняват по преписките.

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно от определен
служител и записванията кореспондират изцяло с материалите по
присъдните преписки. За 2021г. и 2020г. не е извършвана ежемесечна проверка
на воденето на Книгата от прокурора, отговарящ за този надзор, в
съответствие с Указания 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.

3. Гражданско-съдебен надзор:
граждански дела с участие на прокурор през 2021г. - общо 2.
- предявени граждански искове от прокурор - няма
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.

           граждански дела с участие на прокурор през 2020г. - общо 5.
- предявени граждански искове от прокурор – няма.
- обжалвани съдебни решения от прокурор – няма.

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

2021г. -няма, за 2020г.- няма.
-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите

прокуратури – за 2021 г. 41; за 2020-41;
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5. Организация на работа по надзора за законност и защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

 5.1. Получени и образувани преписки – общ брой за 2021г.- 41 / за 2020г.
– 41/

От тях :
-образувани по инициатива на прокурора – общ брой за 2021г. - 41

/за 2020г. – 5/;
-образувани по искане на граждани и организации за 2021г. – няма

/ за 2020г. –36/

 5.2. Решени преписки 2021 г.– 40, за 2020г.–40
- подадени протести за 2021г.- няма; за 2020г. – няма.

6. Останали нерешени преписки за 2021г.- 5, за 2020г. -1

На случаен принцип бе извършена проверка на:

Адм. пр. № 1164/2020 г. по описа на РП Сливница. Образувана е на
04.09.2020 г. по постъпил протокол от заседание на Общински съвет Сливница,
проведено на 31.08.2020 г. и с протокол за случаен избор е разпределено на
прокурор Румяна Раденкова. С резолюция от 06.10.2020 г. същата е
констатирала че не е налице основание за намеса на прокуратурата по реда на
НЗЗОИПГ.

Адм. пр. № 1305/2020 г. по описа на РП Сливница. Образувана е на
05.10.2020 г. по постъпил протокол от заседание на Общински съвет Божурище,
проведено на 24.09.2020 г. и с протокол за случаен избор от същата дата е
разпределено на прокурор Георги Дамянов. С резолюция от 19.10.2020 г.
същият е  констатирал, че не е налице основание за намеса на прокуратурата по
реда на НЗЗОИПГ.

Адм. пр. № 483/2020 г. по описа на РП Сливница. Образувана е на
10.04.2020 г. по постъпил протокол от заседание на Общински съвет Драгоман,
проведено на 04.04.2020 г. и с протокол за случаен избор от 10.04.2020 г. е
разпределено на прокурор Мария Събева. С резолюция от 14.04.2020 г. същата
е  констатирала, че не е налице основание за намеса на прокуратурата по реда
на ЗСВ или АПК.

Адм. пр. № 347/2021 г. по описа на РП Сливница. Образувана е на
24.03.2021 г. по постъпил протокол от заседание на Общински съвет Сливница,
проведено на 18.03.2021 г. и с протокол за случаен избор от 24.03.2021 г. е
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разпределено на прокурор Румяна Раденкова. С резолюция от 01.04.2021 г.
същата е  констатирала, че не е налице основание за намеса на прокуратурата
по реда на НЗЗОИПГ.

Преписките, заведени в РП Сливница и отнасящи се до общия надзор за
законност, се приключват със съответния формален акт – резолюция,
съгласно утвърдената със заповед на главния прокурор Методика за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при
противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на
обществения интерес и правата на гражданите.

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните

ИЗВОДИ:

Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура
Сливница, са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните
указания на Върховна касационна прокуратура, с изключение на Книгата за
изпълнение на присъдите, по която за проверявания период не е извършвана
ежемесечна проверка от прокурора, отговарящ за този надзор, в
съответствие с Указания 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.

Изходящите документи са деловодно обработени, съобразно
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.

Материалите по наблюдателните преписки и прокурорските дела не се
подреждат хронологично, по някои липсват прокурорски и съдебни актове, или
писмата, с които са постъпили материалите в прокуратурата.

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 Сливница е създадена необходимата организация за приемане,
съхранение и предаване на ВД, съобразно ПАПРБ, както и за съхранение на
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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.

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.

При отмяна на постановленията и разпореждане за извършване на
допълнителна проверка, наблюдаващите прокурори своевременно изпращат
преписките на полицейските органи, като дават конкретни указания за
обстоятелствата, които следва да бъдат установени, както и способите за
установяването им.

Установява се, че по всички проверени спрени дела, водени срещу
неизвестен и известен извършител, наблюдаващите прокурори не са
осъществявали необходимия контрол. В някои 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. При разговор с
административния ръководител се установи, че  като цяло,  от РДГП
Драгоман и ГПУ Калотина уведомяват наблюдаващите прокурори на около 4-
6 месеца за резултатите от проведените ОИМ.

От предоставената от РП Сливница информация е видно, че през
проверявания период много малък брой постановления за прекратяване на
наказателното производство са били обжалвани /от общо прекратени 768
досъдебни производства са обжалвани 7 постановления, т.е. 11 %/ , като от
тях 3 са отменени. В мотивите на определенията съдът е приел, че
прокурорския акт е постановен при неизяснена фактическа обстановка, което
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, тъй като
отмяната и връщането на делата, при всички случаи води до
неоснователно 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. Удостоверява
се и провеждането на доклада по чл. 226, ал. 1 от НПК.
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Съгласно предоставената от РП Сливница информация, относно спазване
на срока за произнасяне от прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК
прокурор Раденкова има забавено произнасяне за 2021г. по 11 ДП, а за 2020г. по 5
ДП; прокурор Дамянов има забавено произнасяне за 2021г. по 3 ДП, а за 2020г.
по 1 ДП

По повод постъпили материали от извършена проверка от ВКП, отдел
06 „Административен“ и проверка по дейността на прокурорите Раденкова и
Дамянов, възложена със заповеди на административния ръководител на АП
София и главния прокурор, със Заповеди № 84/24.06.2021 г. и № 85/24.06.2021 г.
на административния ръководител на РП Сливница са образувани
дисциплинарни производства на прокурор Р. Раденкова и  прокурор Георги
Дамянов. Извършена е проверка на всички факти и обстоятелства, в хода на
дисциплинарните производства срещу двамата прокурори, като след нейното
приключване административният ръководител е приел, че не са налице
основания за реализиране на дисциплинарна отговорност на прокурор Дамянов
и прокурор Раденкова и със Заповед №148/07.10.2021 г., съответно Заповед №
149/07.10.2021 г. е прекратил дисциплинарните производства срещу тях за
извършени дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2 и т.
4 от ЗСВ и е обърнал внимание на двамата прокурори, по реда на чл. 327 от
ЗСВ, за допуснатите от тях нарушения по движението и организацията на
работа по конкретно посочени в заповедите досъдебни производства и
преписки. Тези заповеди са отменени от Административен съд София град с
Решение №1703/15.03.2022 г. по адм. д. № 10453/2021 г. по описа на съда и
Решение №539/01.02.2022 г. по адм. д. № 10455/2021 г. В мотивите на съда е
посочено, че след анализ на събраните по делото доказателства, се
установява, че и прокурор Раденкова и прокурор Дамянов са били с
натовареност, сходна с тази на най-натоварените прокурор в РП Сливница.
Съдът е акцентирал също и на кадровата обезпеченост на РП Сливница, както
и на продължителния болничен отпуск на двамата прокурори.

Предвид обстоятелството, че работата на двамата прокурори в
периода 2021-2022г. вече е била обект на проверка, като и посочените от съда
обективни причини за допуснатото забавяне в произнасянията им,
проверяващият екип счита, че на този етап ИВСС не следва да упражни
правомощията си по чл. 54, ал. 1, т. 5,т. 6 и т. 7 от ЗСВ.

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.
Споразуменията се изготвят в рамките до няколко дни след разпределяне на
прокурора. От всички проверени дела, само по две /ПД № 25/2021 г., ДП №
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308/2019 г. по описа на РУ Сливница, пр. пр. № 1201/2019 г. по описа на РП
Сливница и ПД № 22/2020 г., Сл.д.  № 20/2018 г. по описа на ОСлО при ОП
София, пр. пр. № 193/2017 г. по описа на РП Сливница/ наблюдавани от
прокурор Раденкова, се констатира забавяне в произнасянето.

По наблюдателните материали са приложени писма, с които
административният ръководител напомня на наблюдаващите прокурори, че
изтича срока, предвиден в разпоредбата на чл. 242 ал. 4, съотв. ал.5 НПК и
същите следва да вземат мерки за произнасяне по надлежния ред. Писмата се
издават с дата до една седмица преди изтичане на срока.

Наблюдателните преписки по досъдебните производства, се
окомплектоват с материали, касаещи наказателното производство в
досъдебната и съдебната му фаза. Актовете на съда, като цяло, не 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.

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 се съхраняват по преписките.

Преписките, заведени в РП Сливница и отнасящи се до общия надзор за
законност, се приключват със съответния формален акт –резолюция, съгласно
утвърдената със заповед на главния прокурор Методика за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите.

При извършване на настоящата комплексна проверка беше проверено
изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от
предходната проверка. Установи се, че не се изпълнява препоръката към
наблюдаващите прокурори да осъществяват ефективен контрол над
работата по спрените наказателни производства. Административният
ръководител е предприел организационни мерки за преодоляване на
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констатирания пропуск, с издаване на Заповед № 140/12.09.2015г., но тези
мерки не са довели до реални резултати.

С Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 7 от заседание на ВСС,
проведено на 17.02.2022г., считано от 01.06.2022г. са определени нови
съдебни райони на районните прокуратури с териториални отделения,
като към РП Костинброд са разкрити ТО в гр. Сливница и ТО в гр. Своге,
поради което проверяващият екип отправя към административния
ръководител на РП Костинброд следните

ПРЕПОРЪКИ:

Да предоставя на ИВСС на всяко първо число, в рамките на период от
шест месеца, справки за срочността на произнасянията  на прокурорите
Румяна Раденкова и Георги Дамянов от РП Костинброд, ТО Сливница по
чл. 242 ал. 4, съответно ал. 5 от НПК.

Прокурорите в РП Костинброд, ТО Сливница и административният
ръководител на РП Костинброд да обсъдят констатациите от настоящия
акт и да предприемат ефективни мерки за подобряване организацията на
административната и прокурорската дейност.

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на
Районна прокуратура Костинброд, който да запознае прокурорите от РП
Костинброд, ТО Сливница 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.



Erseumxp or aKTa Aa ce Lr3nparr,r Ha aAMlrHlrcrparlrBHlrt pbKoBoAI'ITeJI Ha

Orprxua npoKypaTypa Cor[r.rx Ha eJIeKTpoHeH Hoc]IreJI, 3a cBeAeH[Ie.

1.3anose.{ }|g Im-22-14l03.05.2022r. Ha rJraBHI4f, }IHcneKrop na I4BCC.

Z.[oxnagu, cnpaBKrd, tr3BAAK]r or perucrpH, KorII{t or 3arIoBeAI{'

npoKypopcKrr aKToBe lr Ap. MareprraJrr4, rrpeAMer Ha aHaJIrI3 e Arta 3a pe3yJITarI'I.
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