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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-
21/23.05.2022г. 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 Пирдоп 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 Пирдоп за
2020 г. и 2021 г., на предоставените от прокуратурата 4 бр. справки за
проверявания период, относно: организацията на административната дейност
на прокуратурата /справка №1/, организацията на образуването и движението
на преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства /справка № 3/, организацията на съдебния
надзор /справка № 4/. Справките съдържат информация за основните
показатели, по които се извършва проверката.

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

1.Щатна осигуреност.

Общ брой прокурори:
- щатни бройки: 4;
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- от тях работили през 2021г. – 3; през 2020 г. –3;

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

През 2021г. - 1 незаета щ. бр. за прокурор. С решение по протокол № 22 от
11.11.2021 г. на Пленума на ВСС е съкратена 1 свободна длъжност „прокурор“,
считано от датата на вземане на решението.;

През 2020г. - 1 незаета щ. бр. за прокурор.

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

Административно ръководство:

До 07.07.2021 г. административното ръководство се е осъществявало от
Александър Александров, определен с решение по протокол № 44/ 09.12.2021
г., т. 6 на Прокурорската колегия на ВСС да изпълнява функциите на
административен ръководител на РП Пирдоп, до встъпване в длъжност на нов
административен ръководител.

От 07.07.2021 г., в изпълнение на решение по протокол № 22, т.
2/16.06.2021 г. на Прокурорската колегия на ВСС е встъпил в длъжност
„административен ръководител-районен прокурор“ Иван Иванов.

 В случаите, в които същите са бил в отпуск са замествани от прокурор в
РП, определен с нарочна заповед.

Прокурорите от РП Пирдоп участват във всички видове надзори.
С ежемесечно разпореждане на административния ръководител се

определя графика за дежурствата на прокурорите и съдебните служители, които
се връчват на всеки, ангажиран с дежурствата и се изпращат на ОП София, на
началника на РУ Пирдоп, на Агенция Митници и Столична митница, за
сведение.

3. Администрация

- общ брой служители – за проверявания период 5,5 щ. бр. от които
административен секретар – 1 щ. бр., главен счетоводител – 1 щ. бр.,
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съдебен секретар – 1 щ. бр., съдебен деловодител – 2 щ. бр. и чистач – 0.5
щ.бр.
- незаети щатни бройки – няма и за двете години

4. Материална база и техническа обезпеченост

Районна прокуратура Пирдоп се помещава в сграда, собственост на
Община Пирдоп. Ползват се 7 помещения. Всички прокурори са обезпечени със
самостоятелни кабинети. Съдебните служители ползват три помещения.
Условията за осъществяване на работата на прокуратурата са добри.

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

5.1. КНИГИ, регистри и дневници, водени в прокуратурата.

1.  Входящ дневник.

 2. Азбучник към входящия дневник.

 3.  Изходящ дневник.

 4.  Книга за веществените доказателства.

 5. Дневник за образуваните досъдебни производства.

 6. Дневник за изпълнение на присъдите.

 7. Азбучник към дневника за изпълнение на присъдите.

 8. Дневник за споразуменията.

 9. Азбучник към дневника за споразуменията.

10. Дневник за обвинителните актове.

11. Азбучник към дневника за обвинителните актове.

12. Дневник за внесените предложения за освобождаване от наказателна

отговорност по чл. 78а от НК.

13. Дневник по ЗЗ.

14.  Дневник на преписки и досъдебни производства за пострадали

малолетни и непълнолетни лица.
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 15. Разносна книга за писмата, изпратени по пощата.

16. Разносна книга за получените от РС Пирдоп присъди.

17. Разносна книга за изпратените преписки и дела в РУ Пирдоп и РС

Пирдоп.

18.  Дневник по общия надзор.

19.  Дневник по гражданско-съдебния надзор.

20. Книга за възложени проверки от ЗСВ.

21. Регистър на изпратените уведомления до КОНПИ.

22. Регистър на исканията за предоставяне на данни по ЗЕС.

5.1.1. От тях:

- водени на основание ПАПРБ – 4 бр.
- водени по указание на ВКП – 14 бр.
- водени по собствена преценка – 4 бр.

 5.1.2. От тях:
- водени на хартиен носител – 21 бр.
- водени на електронен носител – 1 бр.

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.

Всички справки и статистически отчети се изготвят съобразно
конкретните изисквания и в съответствие с указанията на ВКП.

5.3. ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

Правни програми:
„АПИС“
Деловодни програми, предоставени от ВКП и ВСС:
„Унифицирана информационна система“ на ПРБ;
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Самостоятелно създадени деловодни програми - няма

6. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП на разпределение на делата.

Действащата, към момента на проверката уредба, касаеща
разпределението на преписките и делата на случайния принцип, е създадена със
Заповед № 126/15.10.2021 г., с която са определени, считано от 18.10.2021 г. 9
унифицирани групи за случайно разпределение на преписки и ДП в РП Пирдоп,
процента на участие на прокурорите в тях, както и съдебните служители, на
които е определено да осъществяват електронното разпределение.

 Установи се, че и тримата прокурори, включително административният
ръководител Иван Иванов, участват във всички групи със 100% натовареност.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
„случайния подбор“ в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-41/ 14.10.2015 г.,
изм. със Заповед № РД-02-6/06.04.2016 г. на главния прокурор на РБ /отм./ и
Заповед № РД-02-23/ 13.09.2021 г. на главния прокурор.

7. СРЕДНА натовареност на прокуратурата

Съгласно предоставената справка средната натовареност на прокурор в
прокуратурата за 2021г. е 1144.0, а за 2020г. е 974.5.

8. АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ на прокуратурата.

Изготвят се шестмесечни и годишни доклади за дейността на
прокуратурата, съгласно указанията на главния прокурор на РБ, които се
обсъждат на общи събрания в РП Пирдоп и ОП София.

9. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  от административния
ръководител

През 2021 г. са направени 2 предложения за налагане  на дисциплинарни
наказания /чл. 312 ал.1, т. 1 и 2 ЗВС/. В периода са образувани дисциплинарни
производства срещу двама прокурори от РП Пирдоп, съответно със Заповеди №
120/11.10.2021 г. и № 121/11.10.2021 г., които дисциплинарни производства са
прекратени със Заповеди № 139/17.11.2021 г. и № 140/17.11.2021 г. на
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административния ръководител на РП Пирдоп.

През 2020 г. - няма предложения за налагане  на дисциплинарни наказания.

През поверявания период няма правени  предложения за поощрения  по чл. 304, ал.
1 ЗВС.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по съхраняване на веществени
доказателства

Със Заповед № 32/30.04.2015 г., изм. със Заповед № 91/17.10.2017 г. на
административния ръководител на РП Пирдоп са определени съдебни
служители, които да приемат, съхраняват и предават веществени доказателства,
както и да водят Регистъра в съответствие с изискванията по чл. 74 от ПАПРБ,
в това число и веществени доказателства - МПС.

Със Заповед № 40/05.08.2010 г., изм. със Заповед № 99/21.11.2013 г., изм.
със Заповед № 9/24.012018 г. на административния ръководител на РП Пирдоп
е назначена комисия, която да проверява всяка календарна година
веществените доказателства и да обобщава резултатите от нея. На
проверяващия екип бяха представени протоколите от извършените проверки,
съответно от 29.01.2021 г. и 27.01.2022 г. като и двата протокола са утвърдени
от административния ръководител на РП Пирдоп.

Със Заповед № 61/ 24.08.2015 г., административният ръководител на РП
Пирдоп е задължил административния секретар, в случай на изземване на
веществени доказателства по досъдебно производство, представляващи пари и
др. ценности, да подготви договор за наем на банков сейф в банка.

Установи се, че в РП Пирдоп 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. № 4134/2012 г. от 22.04.2014г. на главния прокурор.
Изпълнена е препоръката, дадена от ИВСС, при предходната комплексна
проверка през 2015г.

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

По указание на главния прокурор :

за 2021 г.- 17 бр.

за 2020 г.- 12 бр.
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По собствена преценка:

за 2021г.- 69 бр.

за 2020г. – 45 бр.

Заповедите се връчват на адресатите, според разпореденото в тях- по
електронна поща или лично срещу подпис.

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

През 2020 г.
Извършени са две проверки на всички досъдебни производства,

образувани преди 01.01.2015 г. за престъпления против личността по чл. 128 -
135 от НК, в изпълнение на Заповед № № 47/10.01.2020 г. и Заповед №
742/26.06.2020 г. на окръжния прокурор на ОП София. Проверяващите екипи не
са констатирали нарушения и не са давали препоръки.

В изпълнение на Заповед № 794/01.09.2020 г. на апелативния прокурор на
АП София е извършена ревизия на прекратени досъдебни производства – 3 на
брой, за периода 01.01. - 30.06.2020 г., с предмет наркотични вещества. По
указание на ОП София, едно ДП е изискано за служебен контрол, като
постановлението за прекратяване е потвърдено от проверяващия прокурор.

През 2021 г.
Извършени са две проверки на всички досъдебни производства,

образувани преди 01.01.2015 г. за престъпления против личността по чл. 128 -
135 от НК, в изпълнение на Заповед № 12/06.01.2021 г. и Заповед №
766/02.07.2021 г. на окръжния прокурор на ОП София. Проверяващите екипи не
са констатирали нарушения и не са давали препоръки.

Извършени са две тематични ревизии от ОП София на досъдебните
производства с продължителност над 1 година.

Първата е в изпълнение на Заповед № 510/13.05.2021 г. на окръжния
прокурор на ОП София. В доклада на ОП София, с изх. адм. № 43/21.06.2021 г.
проверяващият екип е отразил констатациите от проверкато и е отправил
препоръки, в следния смисъл:

Разследванията по проверените дела не са извършвани ритмично, като са
констатирани и продължителни периоди от време, през които разследващите
полицаи не са извършвали никакви, или малко на брой следствени действия. Не
са установени случаи на докладване на делата в РП Пирдоп по реда на чл. 203,
ал. 4 НПК. По отношение на наблюдаващите прокурори е констатирано, че не
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са упражнили в пълен обем и ефективно надзорните си функции върху
проверените ДП. При тези дела не е било установено нито фактическа, нито
правна сложност, като необоснованата продължителност на разследването по
тях е в резултата на липсата на ефективна комуникация и взаимодействие
между прокурорите и разследващите органи. В хода на разследванията не са
давани писмени указания по реда на чл. 196, ал. 1, т. 2 НПК (освен даваните
такива с постановленията за образуване, респ. за възобновяване на
производствата). Напомнителните писма на наблюдаващите прокурори, с които
делата са изисквани от разследващите полицаи и отправените с тях
предупреждения към водещия разследаването за търсене на дисциплинарна
отговорност, са инцидентни – един, два пъти годишно, което е крайно
недостатъчна мярка.

Отправени са следните препоръки:
- Към административния ръководител на РП Пирдоп, да създаде

организация за ежеседмична проверка на наблюдаващите прокурори на
срочността на разпределените им дела/наблюдателни преписки.
Провеждане на съвместни месечни съвещания с разследващите полицаи
от РП Пирдоп за обсъждане на текущи проблеми и вземане на мерки за
отстраняването им, с цел своевременно приключване на разследванията,
въвеждане на периодични доклади на разследващите полицаи /поне два
пъти месечно/ пред наблюдаващите прокурори  на делата от
проверяваната категория.

- Към наблюдаващите прокурори, поетапно да изискват, респ. изземват
делата от разследващите полицаи, да извършват необходимите действия
по разследването и да ги решат, като се започне от делата с най голяма
продължителност и от тези, по които има привлечени като обвиняеми
лица. Отправена е препоръка също, стриктно да следят и спазват
сроковете по чл. 244, ал. 8 НПК, като са посочени две конкретни ДП.

През м. декември 2021 г., в изпълнение на Заповед № 1482/08.12.2021 г. на
окръжния прокурор на ОП София е извършена нова тематична ревизия на
същата категория досъдебни производства, която е приключила с доклад от
21.12.2021 г. Изводите в доклада са, че са изпълнени препоръките, дадени в
предходния доклад, по тази категория дела, административният ръководител
е създал съответната организация на работа, която е довела до положителен
резултат, постигната  е необходимата степен на взаимодействия между
наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи, с цел преодоляване на
проблема с ритмичността и срочността на разследването. В резултат на
това, към  15.12.2021 г. в РП Пирдоп са наблюдавани разследванията по 10 бр.
ДП от посочената категопия при 48 бр. отразени в доклада от 21.06.2021 г.
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от предходната проверка, по които е установена ритмичност на
разследването и обосновано и своевременно удължаване на сроковете по тези
дела.

В изпълнение на Заповед № 1352/15.11.2021 г. на окръжния  прокурор на
ОП София е извършена отдалечено, със средствата на УИС, проверка за
спазване принципа за случайно разпределение на преписките и делата за
периода 01.01.2021 г. – 31.10.2021 г. Проверяващият екип не е констатирал
нарушения на Правилата за разпределяне на преписки и дела на принципа на
случайния подбор, утвърдени от главния прокурор на РБългария, поради което
не е отправил препоръки.

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

През 2021 г. всички прокурори са взели участие в текущо обучение по
защита на класифицираната информация, проведено дистанционно. Един
съдебен служител е взел участие в две обучения: „Работа с УИС-3 и справочен
модул "Oracle BI" - електронни регистри, справки, работа с програмите за
случайно разпределение на преписки и досъдебни производства, грешки при
работа и отстраняването им“ и  „Въвеждане на данни в УИС на документи,
съдържащи класифицирана информация“ .

През 2020 г. прокурорите не са участвали в обучения. Един съдебен
служител е взел участие в обучение на тема „Работа с УИС-3 със справочен
модул OracleBi“.

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.  –402 /през 2020 г. -
392/.  От тях:

- новообразувани – през 2021 г.- 357 /през 2020г.- 356/;
- образувани в предходни периоди:  през 2021 г. - 45  /през 2020 г. - 36/;

2. ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка  през 2021 г. –
205 броя. /през 2020 г. – 225/

2.1 преписки, върнати след извършена предварителна проверка – през 2021
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г.- 12 бр. /през 2020г. – 23 бр./

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка през 2021 г. – 2, през 2020 г.- 3

Бяха изискани и предоставени 5-те бр. преписки, по които през
проверявания период наблюдаващите прокурори са извършили лична
проверка.

пр. пр. 14/2020 г.  наблюдаващ прокурор А. Александров;
пр. пр. 34/2021 г.  наблюдаващ прокурор И. Иванов;
пр. пр. 664/2019 г. наблюдаващ прокурор М. Минчев;
пр. пр. 334/2021 г.  наблюдаващ прокурор И. Иванов;
пр. пр. 303/2020 г. наблюдаващ прокурор М. Минчев;

По всички преписки наблюдаващите прокурори са издали
разпореждане/постановление за извършване на лична проверка. Същата е
извършена в срока по чл. 145, ал. 2 ЗСВ, като са снемани обяснения, изисквани
са документи  и след приключването им преписките са решени по същество с
надлежен прокурорски акт, в едномесечен срок.

4. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила:

4.1. до два месеца – за 2021 г. -175 /2020 г. –193/
4.2. над срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ – няма.

5. РЕШЕНИ - през 2021 г. - общо 383 /през 2020г. -380/.

От тях :

5.1. Решени в едномесечен срок – за 2021 г. – 383, /през 2020г. -380/.

5.2 Решени след изтичане на едномесечния срок – няма.

5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
през 2021 г. общ брой – 230 /през 2020г. - 237/.  От тях: обжалвани през 2021г.- 8
постановления, от които са потвърдени - 5 и отменени -3; през 2020г.
обжалвани -12, от които са потвърдени 10 и са отменени – 2.

5.4. Образувани досъдебни производства: през 2021г. - общо 72, през
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2020г. – 80 бр.

6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период – за 2021г. – 19 /за 2020 г. -12/.

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

Бяха проверени следните преписки, приключили през 2020г. и 2021 г. с
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство:

Пр. пр. № 483/2021г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Минчо Минчев. Преписката е образувана на 30.08.2021 г. по подаден в РП
Пирдоп сигнал, като с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 07.09.2021 г. е възложено на РУ
Пирдоп извършване на проверка, с дадени указания и срок от 1 месец. Срокът
на проверката е удължен с 1 м. от наблюдаващия прокурор, считано от
03.10.2021 г. и с още един месец от административния ръководител на РП
Пирдоп, считано от 03.11.2021 г. Удължаването на срока от
административния ръководител е извършено с писмо, адресирано до РУ
Пирдоп. Преписката е постъпила в прокуратурата, с извършена проверка на
01.12.2021 г. и на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 02.12.2021 г. е отказано образуване на ДП. Разпоредено е
препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателката, като е указан
реда и начина на обжалване.

Пр. пр. № 501/2021г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 09.09.2021 г. по
постъпили в РП Пирдоп материали от извършена проверка по преписка по
описа на РУ Пирдоп и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 28.09.2021 г. е възложено на РУ
Пирдоп извършване на проверка на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ, с дадени
указания и срок от 14 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата с
извършена проверка на 26.11.2021 г. и на същата дата  е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.12.2021 г. е отказано
образуване на ДП. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя като е указан реда и начина на обжалване. След проверка в
куриерския дневник се установи, че постановлението е изпратено на 22.12.2021
г.

Пр. пр. № 597/2021г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Иван Иванов. Преписката е образувана на 26.10.2021 г. по постъпил в РП
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Пирдоп сигнал от ЦИК, като с протокол за избор от същата дата е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С постановление от 27.10.2021 г. е възложено на
РУ МВР Пирдоп извършване на проверка, с дадени указания и срок за
извършване 10 дни. Срокът на проверката е удължен с още 20 дни, тъй като
същата е била непълна и не са били изпълнени в цялост указанията на
наблюдаващия прокурор. Преписката е върната в прокуратурата, с извършена
проверка на 07.12.2021 г. и на същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 31.12.2021 г. е отказано образуване на ДП.
Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като
е указан реда и начина на обжалване. След проверка в куриерския дневник се
установи, че постановлението е изпратено на 04.01.2022 г.

Бяха проверени още и:
Пр. пр. № 537/2019г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор

Минчо Минчев.
Пр. пр. № 28/2020г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор

Александър Александров.
Пр. пр. № 67/2020г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван

Иванов.

Бяха проверени и преписки, приключили с постановления за отказ от
образуване на досъдебно производство, които са отменени:

Пр. пр. № 301/2019г. по описа на РП Пирдоп. Преписката е образувана
на 14.06.2019 г. по постъпил сигнал в РП Пирдоп, който с протокол за избор от
същата дата е разпределен на прокурор Иван Иванов. На 19.06.2019 г.
наблюдаващият прокурор е адресирал самоотвод до ОП София, който с
постановление от 27.06.2019 г. по пр. пр. № 1900/2019 г. на прокурор от ОП
София е уважен. Преписката е върната в РП Пирдоп на 01.07.2019 г. и с
протокол за избор от 02.07.2019 г. е разпределена на прокурор Минчо
Минчев. С постановление от 15.07.2019 г. е възложено на РУ Пирдоп
извършване на проверка, с дадени подробни указания и срок 2 месеца. Срокът
на проверката е удължен от административния ръководител, с писмо от
18.09.2019 г., считано от 16.09.2019 г. Преписката е постъпила в
прокуратурата, с извършена проверка на 21.10.2019 г. С постановление от
14.11.2019 г. е отказано образуване на ДП, на основание чл. 213, ал. 1, вр. чл.
24, ал. 1, т. 1 НПК. На 08.04.2021 г. е постъпила жалба срещу постановлението,
която на 12.04.2021 г., с писмо е изпратена на ОП София, за произнасяне. С
постановление от 18.05.2021 г. по пр. пр. № 1185/2021 г. прокурор от ОП София
е отменил постановлението на РП Пирдоп и е върнал преписката на
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първоинстанционната прокуратура за изпълнение на дадените указания,
свързани с допълване на проверката и изясняване на всички обстоятелства в
пълнота. Преписката е върната в прокуратурата на 20.05.2021 г. С
постановление от 15.06.2021 г. преписката е изпратена на РУ Пирдоп за
извършване на допълнителна проверка, с оглед изпълнение указанията на ОП
София, със срок за приключване 30 дни. Срокът за извършване на проверката е
удължен с един месец от наблюдаващия прокурор. Преписката е върната в РП
Пирдоп на 17.09.2021 г., с изпълнени указания и на същата дата е разпределена.
С постановление от 15.10.2021 г. отново е отказано образуване на ДП.
Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, като
е указан реда и начина на обжалване.

Пр. пр. № 22/2021г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Минчо Минчев. Преписката е образувана на  13.01.2021 г. и с протокол от
същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
14.01.2021 г. е възложено на РУ Пирдоп извършване на проверка, с дадени
указания и срок от 1 месец. Преписката е върната в прокуратурата на 10.02.2021
г., с изпълнени указания. На 10.02.2021 г. в РП Пирдоп е постъпила преписка по
описа на РУ Пирдоп, касаещ същия случай, която е заведена под № 74/2021 г.
по описа на РП Пирдоп  и чрез системата за случайно разпределение е
възложена на прокурор Минчев. С постановление от 10.02.2021 г. прокурор
Минчев е обединил пр. пр. № 74/2021 г. по описа на РП Пирдоп към пр. пр. №
22/2021 г. по описа на същата прокуратура в една преписка, която да се води
под № 22/2021 г. по описа на РП Пирдоп. С постановление от 11.02.2021 г. е
отказано образуване на ДП на основание чл. 213, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1
НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя, като е указан реда и начина на обжалване. След проверка в
куриерския дневник се установи, че постановлението е изпратено на 12.02.2021
г. На 17.02.2021 г. в РП Пирдоп е постъпила жалба срещу постановлението за
отказ, която заедно с преписката е изпратена на ОП София, с писмо от същата
дата. С постановление от 17.03.2021 г. по пр. пр. № 562/2021 г. прокурор от ОП
София е отменил постановлението на РП Пирдоп, с което е постановен отказ да
се образува ДП и е указал да се извърши проверка,  с оглед  данни за извършено
престъпление по чл. 216 НК, след което преписката да се реши по същество.
Преписката е върната в РП Пирдоп на 23.03.2021 г. С постановление от
30.03.2021 г. е възложена проверка на РУ Пирдоп, с оглед изпълнение
указанията на ОП София, като е определен срок за нейното приключване 30
дни. Преписката е върната в прокуратурата, с извършена проверка на
21.04.2021 г. С постановление от 12.05.2021 г. е образувано ДП за престъпление
по чл. 216, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължаван, последно с два месеца,
считано от 11.11.2021 г. Делото е постъпило в прокуратурата на 19.01.2022 г., с
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мнение за прекратяване и на същата дата е разпределено на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 20.01.2022 г. производството по делото е
прекратено на основание чл. 243 ал.1, т.1, вр. чл. 24 ал.1 т.1 НПК. Препис от
постановлението е изпратен с обратна разписка и получен от адресата лично на
21.01.2022 г. На 24.01.2022 г. в РП Пирдоп е постъпила жалба срещу
постановлението, която заедно с делото е изпратена на РС Пирдоп, с писмо от
24.01.2022 г. С определение № 5 от 31.01.2022 г. по ЧНД № 16/2022 г.
постановлението на РП Пирдоп за прекратяване на наказателното производство
е отменено и делото е върнато на прокуратурата за допълнително разследване, с
дадени задължителни указания. Делото е постъпило в прокуратурата на
16.02.2022 г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. С
постановление 18.02.2022 г. ДП е изпратено на разследващия орган, за
изпълнение указанията на съда. По наблюдателната преписка липсват данни за
удължаване срока на разследване. Беше проведен разговор с наблюдаващия
прокурор, който потвърди, че срока не е удължаван, но не са извършвани
никакви процесуално следствени действия след изтичането му, тъй като
междувременно дееца е починал и предстои делото да бъде прекратено.
След проведен разговор и с административния ръководител, същият
удължи срока на разследване с постановление от 30.05.2022 г. с два месеца,
считано от 31.03.2022 г.

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

При проверката на конкретните преписки се констатира, че
административния ръководител удължава срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ на
възложените проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно т. IV. 9.1
от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед
№ РД-02-30/01.11.2016 г. на главния прокурор. След проведен разговор, този
пропуск беше реално отстранен, още в хода на комплексната проверка. На
проверяващия екип беше предоставена резолюция от 09.05.2022г., с която
административният ръководител е удължил срока на възложената лична
проверка по пр. пр. № 598/2021г., с 30 дни, считано от 10.05.2022г.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
прокурорите са разпореждали препис да се изпраща на жалбоподателите,
като е указван реда и начина на обжалване. Преписи от постановленията се
изпращат своевременно, преимуществено на следващия ден, с обикновена
поща, чрез Български пощи, за което се води куриерски дневник, в който се
отразява датата на изпращане, номер на прокурорската преписка и подпис на
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длъжностното лице, приело пратката. Име на адресат не се посочва. В
случай, че по една и съща прокурорска преписка има двама адресати, номера
на преписката се посочва два пъти в куриерския дневник. В хода на проверката
беше обърнато внимание на съдебните деловодители, че за по - голяма
прецизност е необходимо в куриерския дневник, освен номер на прокурорска
преписка да се отразява и името на адресата.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по
компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията своевременно се изпълняват указанията, дадени от ОП
София.

Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ, с което реално е изпълнена препоръката дадена
при предходната проверка.

Движението на преписките се проследи и във входящия дневник, като се
установи, че записванията са коректни и кореспондират с материалите.
Материалите по преписките не се подреждат хронологично, не се подшиват.
При предходната проверка през 2015 г. е отправена препоръка към
административния ръководител да създаде ефективна организация за
контрол върху работата на съдебните служители, във връзка с
окомплектоването и подреждането на делата и наблюдателните
преписки, която реално не е изпълнена.

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

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП
През 2021г. в РП Пирдоп са наблюдавани общо 493 досъдебни и бързи

производства, от които образувани през проверявания период - 293, образувани
в предходни години - 200.

Решени от прокурор - 426, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - няма.

През 2020 г. в РП Пирдоп са наблюдавани общо 378 досъдебни и бързи
производства, от които образувани през проверявания период - 273, образувани
в предходни години - 105.

Решени от прокурор - 160, намиращи се при прокурор за произнасяне в
края на периода - няма.
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През 2021г. са наблюдавани 85 бързи производства, от които по 44
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, по 41 бр.  е
постановено разследването да се извърши по общия ред

През 2020г. са наблюдавани 70 бързи производства, от които по 43
разследването е  приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2021г., ДП изпратени на разследващия орган – 18/  и ДП, по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследване - 0
За 2020г., ДП изпратени на разследващия орган – 19, ДП по които

прокурорът е извършил необходимите действия по разследването няма.

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

4. Спрени наказателни производства

Спрените наказателни производства в РП Пирдоп през 2021г. са общо
195, от които срещу неизвестен извършител –180 и срещу известен извършител
- 15.

Спрените наказателни производства в РП Пирдоп през 2020г. са общо 38,
от които срещу неизвестен извършител 34 и срещу известен извършител - 4.

5. Възобновени наказателни производства
Възобновени наказателни производства през 2021г.  – 31. От тях спрени

срещу неизвестен извършител -24, срещу известен извършител – 7.
Възобновени наказателни производства през 2020г. – 14. От тях спрени

срещу неизвестен извършител - 13, срещу известен извършител -1.

Беше извършена проверка на случайно избрани спрени дела, водени
срещу неизвестен извършител и известен извършител през 2021г. и 2020г.,
като резултатите са  отразени и в табличен вид.

Неизвестен извършител

ДП№ Пр. № Дата на
спиране

Указания за
периодично
уведомяване

Справки от МВР Напом.
писма

ДП № 5010/2017г.
РУ- Пирдоп

483/2017 г.
Иван Иванов

10.03.2020 г. няма няма не
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ДП № 67/2019 г.
РУ- Пирдоп

126/2019 г.
Иван Иванов

19.05.2020 г. няма няма не

ДП № 167/2020 г.
РУ- Пирдоп

456/2020 г.
Александър
Алексанров

16.11.2020 г. на всеки 4 м. няма не

ДП № 153/2020 г.
РУ- Пирдоп

446/2020 г.
Минчо Минчев

27.10.2020 г. няма няма не

ДП № 139/2020 г.
РУ- Пирдоп

296/2020 г.
Минчо Минчев

03.12.2020 г. няма няма не

ДП № 97/2018 г.
РУ- Пирдоп

383/2018 г.
Минчо Минчев

08.06.2020 г. няма няма не

ДП № 86/2020 г.
РУ- Пирдоп

93/2020 г.
Минчо Минчев

13.01.2021 г. няма няма не

ДП № 189/2020 г.
РУ- Пирдоп

400/2020 г.
Минчо Минчев

15.01.2021 г. няма няма не

ДП № 5016/2020 г.
РУ- Пирдоп

509/2020 г.
Александър
Александров

18.01.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП № 270/2018 г.
РУ- Пирдоп

592/2018 г.
Александър
Александров

21.05.2021 г. на всеки 4 м. няма не

ДП № 20/2020 г.
РУ- Пирдоп

18/2020 г.
Иван Иванов

21.05.2021 г. няма няма не

ДП № 49/2020 г.
РУ- Пирдоп

98/2020 г.
Иван Иванов

25.05.2021 г. няма няма не

ДП № 214/2020  г.
РУ- Пирдоп

549/2020 г.
Иван Иванов

26.02.2021 г. няма няма не

Известен извършител

ДП № 78/2020 г. по описа РУ-Пирдоп, пр. пр. № 81/2020 г. по описа
на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван Иванов. Досъдебното
производство е образувано с постановление на прокурор Иванов от 02.04.2020
г. за престъпление по чл. 216, ал. 1 НК. Срокът на разследване е удължен, с два
месеца, считано от 02.06.2020 г. Делото е постъпило в прокуратурата на
27.05.2021 г., с мнение за спиране и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 28.05.2021 г. производството по
делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК. Разпоредено е препис от
постановлението да се изпрати на РУ Пирдоп за продължаване на ОИМ, но
няма разпореждане, прокурорът да бъде уведомяван периодично за резултатите.
На 11.10.2021 г. е изпратено писмо от наблюдаващия прокурор до началника на
РУ Пирдоп, с което иска да бъде уведомен за резултата от ОИМ. Такова писмо
е изпратено и на 18.01.2022 г. Няма данни да е получен отговор. С
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постановление от 30.05.2022 г.  производството по делото е възобновено.
Срокът на разследване е удължен с два месеца, считано от датата на
възобновяване.

ДП № 259/2017 г. по описа РУ-Пирдоп, пр. пр. № 1262/2017 г. по
описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван Иванов. Досъдебното
производство е започнало на 17.11.2017 г. за престъпление по чл. 339, ал. 1 НК.
На 17.11.2017 г. е изготвено постановление за привличане на обвиняем, което е
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1 НПК на наблюдаващия прокурор, на
същата дата, което е удостоверено с попълване на бланката в горния десен ъгъл
с отбелязване на дата, подпис на прокурора и печат. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 18.05.2019 г. На 30.01.2020 г.
наблюдаващият прокурор е изпратил писмо до РУ Пирдоп, с което е изискал
незабавно делото да бъде изпратено, тъй като срокът за разследване е
изтекъл. На 24.03.2021 г. отново наблюдаващия прокурор е изпратил писмо до
РУ Пирдоп, с което отново е поискал делото да му бъде изпратено за
решаване. Делото е постъпило в прокуратурата на 31.05.2021 г. С
постановление от същата дата  производството по делото е спряно на основание
чл. 244, ал.1, т.1, вр. чл. 25, т. 2 НПК. Разпоредено е лицето да бъде обявено за
местно общодържавно издирване. С постановление от 20.10.2021 г.
производството по делото е възобновено. Срокът на разследване е удължен с
два месеца, считано от 20.10.2021 г. Делото е постъпило в прокуратурата на
14.12.2021 г., с мнение за съд. Изготвено е споразумение за решаване на делото
в досъдебното производство на основание чл. 381, ал. 1 НПК, деловодно
изведено, с дата 14.12.2021 г., което е внесено с писмо, деловодно обработено
със същата дата. С протоколно определение от 22.12.2021 г. по НОХД №
316/2021 г. съдът е одобрил постигнатото споразумение. В продължение на две
години по делото не е упражняван контрол от наблюдаващия прокурор,
единствено с две писма е изисквано от разследващия делото да бъде
докладвано, но при неизпълнение не са били предприемани никакви
дисциплиниращи мерки.

ДП № 183/2020 г. по описа РУ-Пирдоп, пр. пр. № 332/2020 г. по описа
на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Минчо Минчев. Досъдебното
производство е образувано с постановление на прокурор  Минчев от 12.10.2020
г. за престъпление по чл. 325, ал. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ НК. Срокът
на разследване е удължен, с два месеца, считано от 09.02.2021 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 08.09.2021 г. С постановление от 09.09.2021 г.
производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25
ал. 1, т.2 НПК. Разпоредено е постановлението да се изпрати на РУ Пирдоп за
организиране на ОИМ, няма разпореждане за уведомяване за резултатите. С
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писмо от 21.01.2022 г. наблюдаващият прокурор  е изискал информация за
резултата от ОИМ, като такава е постъпила на 01.02.2022 г., а именно че лицето
е установено на адреса си в гр. Пирдоп. С постановление от 04.02.2022 г.
производството по делото е възобновено. Срокът на разследване е удължен с
два месеца, считано от 03.02.2022 г. С постановление от 14.02.2022 г. на
разследващия е привлечено едно лице в качеството на обвиняем, като
постановлението е докладвано на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219,
ал. 1 НПК, удостоверено с отбелязване в горния десен ъгъл, с дата, име, подпис
на наблюдаващия прокурор и печат. Делото е постъпило в прокуратурата на
15.02.2022 г., с мнение за съд. Изготвено е споразумение от 02.03.2022 г. за
решаване на наказателното производство на основание чл. 381, ал. 1 НПК,
деловодно обработено, което е внесено в съда с писмо от същата дата,
деловодно обработено. С протоколно определение № 10/11.03.2022 г.  по НОХД
№ 32/2022 г. съдът е одобрил постигнатото споразумение.

ДП № 70/2020 г. по описа РУ Пирдоп, пр. пр. № 201/2020 г. по описа
на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Александър Александров.
Досъдебното производство е започнало като бързо производство на 29.04.2020
г. за извършено престъпление по чл. 345, ал. 1, пр. 1 НК. С постановление от
08.05.2020 г. наблюдаващият прокурор е разпоредил разследването да се
извърши по общия ред. Делото е постъпило в прокуратурата на 28.05.2021 г. и с
постановление от същата дата е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл.
25, ал. 1, т. 2 НПК. Разпоредено е на всеки три месеца да се докладва на
наблюдаващия прокурор за извършените ОИМ и резултата от тях.  С писмо от
30.12.2021 г. наблюдаващият прокурор е поискал да бъде уведомен за резултата
от издирването, като отговор е получен на 12.01.2022 г., от който е видно, че
лицето е установено. С постановление от 12.01.2022 г. производството по
делото е възобновено. С постановление от 10.03.2022 г.  на разследващия е
привлечено едно лице в качеството на обвиняем, като постановлението е
докладвано, на същата дата, на наблюдаващия прокурор по реда на чл. 219, ал.
1 НПК, удостоверено с отбелязване в горния десен ъгъл, с дата, име, подпис на
наблюдаващия прокурор и печат. Делото е постъпило в прокуратурата  на
15.04.2022 г., с приключило разследване и мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение за
решаване на делото в досъдебното производство на основание чл. 381, ал. 1
НПК, с дата 18.04.2022 г., което е внесено в съда с писмо от същата дата,
деловодно обработено. С протоколно определение № 21/28.04.2022 г. по НОХД
№ 84/2022 г. съдът е одобрил постигнатото споразумение.

От проверката се установява, че по всички спрени дела, водени срещу
известен извършител наблюдаващите прокурори са осъществявали
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необходимия контрол. Не във всички постановления за спиране се съдържат
указания към органите на полицията периодично да докладват резултатите
от проведените ОИМ, но по всички проверени дела се съдържат  писма, с
които наблюдаващите прокурори са изисквали справки за резултати от
издирването и е предоставяна  такава информация.  Лицата, поради чието
отсъствие са били спрени делата,  са били обявени за издирване, с което
ИВСС приема, че е изпълнена препоръката, дадена при предходната
комплексна проверка.

След спиране на наказателното производство срещу неизвестен
извършител се констатира, че наблюдаващите прокурори не са продължили
да упражняват ръководство и надзор върху тях. По всички проверени дела, в
постановленията за спиране няма разпореждане за предоставяне на
информация /с изключение на прокурор Александър Александров/, съответно не
е получавана такава за резултатите от проведените ОИМ. Препоръка в тази
насока е давана при предходната комплексна проверка от ИВСС, която
реално не е изпълнена. След разговор с административния ръководител,
същият издаде незабавно Заповед № 63/30.05.2022 г. с която е разпоредено по
стриктно наблюдение на спрените досъдебни производства на основание чл.
244, ал. 1, т. 2 НПК, по които не е бил установен извършител на
престъплението, чрез контролиране на оперативно издирвателните органи, в
насока проследяване резултатите от предприетите действия и
постигнатите резултати по ОИМ и уведомяването на РП Пирдоп в 4 м. срок
от спиране на досъдебното производство. За целта е определен служител от
РП Пирдоп, който да следи за срока по тази категория дела и своевременно да
изготвя списък на ДП, по които следва да бъде изисквана информация от РУ
Пирдоп. По наблюдателните материали се съдържа план, който се изготвя
при образуване на досъдебното производство. Бланката съдържа номер на
досъдебно производство и номер на прокурорска преписка, името на
разследващия полицай, дата на образуване и приключване на досъдебното
производство, исканията и сроковете за разследване, доклад преди повдигане
на обвинение и доклад преди предявяване на материалите по делото.

Установи се редовно отразяване на докладите по чл. 219, ал.1 НПК.
Не се установи провеждане на доклад по чл. 226, ал. 1 НПК, с което

проверяващия екип приема, че не е изпълнена препоръката дадена при
предходната проверка. След разговор с административния ръководител
същият издаде Заповед № 64/31.05.2022г., с която е разпоредено на
наблюдаващите прокурори по стриктно наблюдение на досъдебните
производства на производство при разследващите полицаи и съгласно
разпоредбата на чл. 226 НПК за доклад на досъдебните производства за
проверка дали разследването е проведено законосъобразно, всестранно,
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обективно и пълно, което следва да бъде отразяване с дата на извършения
доклад в плана при образуване на досъдебното производство.

6. Прекратени наказателни производства

През 2021г. са прекратени общо 96 ДП, обжалвани пред съда и пред
горестоящите прокуратури няма. Служебно отменени от горестоящите
прокуратури  - 1. Прекратени ДП поради изтекла давност – 20.

През 2020г. са прекратени общо 43 ДП, няма обжалвани пред съда и
пред горестоящите прокуратури. Прекратени ДП поради изтекла давност – 1

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.- 63 бр. /през 2020г. -25/
- на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК - 8/ през 2020 г. -7/
- на основание чл.  243, ал.1, т.  1 . с чл.  24, ал.1, т.  8а от НПК–-няма

през проверявания период.

При предходната комплексна проверка от ИВСС е отправена препоръка
за повече прецизност в работата на прокурорите при постановяване на акта
за прекратяване, с оглед намаляване броя на отменените постановления. От
предоставената от РП Пирдоп информация, при настоящата проверка, е
видно, че за проверявания период от общо прекратените 139 досъдебни
производства, нито едно постановление не е обжалвано, а само 1 е служебно
отменено. Същото беше изискано и проверено:

Пр. пр. № 613/2019  г. по описа на РП Пирдоп, ДП № 56/2020 г. на РУ
Пирдоп, наблюдаващ прокурор Минчо Минчев. Преписката е образувана на
19.11.2019 г. по постъпила жалба в РП Пирдоп и с протокол за избор от същата
дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 28.11.2019
г. е възложено на РУ Пирдоп извършване на проверка, с дадени конкретни
указания и срок от 2 месеца. Срокът на проверката е бил удължен, с писмо от
административния ръководител с още един месец, считано от 28.01.2020 г.
Преписката е върната в прокуратурата на 26.02.2019 г и на същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 25.03.2020 г. е
образувано ДП за престъпление по чл. 286, ал. 1 НК. С писмо от същата дата
жалбоподателят е уведомен за образуваното ДП в съответствие с чл. 75 ал.2
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НПК. С постановление от 20.11.2020 г. производството по делото е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т. 3 НПК водено срещу НИ. В постановлението не се
съдържат указания за уведомяване резултатите от ОИМ. С постановление от
07.12.2020 г.  производството по делото е възобновено. Срокът на разследване е
удължаван, последно с два месеца, считано от 07.06.2021 г. Делото е постъпило
в прокуратурата на 07.07.2021 г., с мнение за прекратяване и с постановление
от 12.07.2021 г. производството по делото е прекратено. След извършена
тематична ревизия от ОП София на ДП с продължителност над 1 година на
производство в РП Пирдоп, е констатирано нарушение на разпоредбата на чл.
194 ал.1 НПК по ДП № 56/2020 г. (разследването е било възложено на
разследващ полицай). С постановление от 20.10.2021 г. по пр. пр. № 3000/2021
г. прокурор от ОП София е отменил като незаконосъобразно постановлението
за прекратяване на наказателното производство, като е разпоредил делото да се
изпрати на РП Пирдоп за продължаване на разследването и възлагането му на
компетентен орган, тъй като предприетите действия нямат процесуална
стойност, а събраните доказателства няма да могат да се ползват от съда.
Делото е върнато в РП Пирдоп на 03.11.2021 г. С постановление  от 15.11.2021
г. разследването е възложено на основание чл. 194, ал.1 НПК на следовател от
ОСлС при ОП София. С постановление от 01.12.2021 г. прокурор от ОП София
е отказал да уважи искане за отвод на наблюдаващия прокурор. Срокът на
разследване е удължаван, последно с два месеца, считано от 15.05.2022 г.

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 265, като всички са 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 84, 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 - общо 81, като всички.

6.2.2. Направени искания от наблюдаващия прокурор за
продължаване срока на разследването до административния ръководител
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на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор на
основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК – 38, 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. – 41,
а за 2020 г. са 15, като част от делата са посочени и през двете години.

Съгласно предоставената информация от РП Пирдоп причините за
продължителността на разследването по някои досъдебни производства
е фактическа и правна сложност на разследването, а по други не добре
планирана ритмичност по разследването от страна на разследващите
полицаи.

 Предприетите мерки, посочени в предоставената справка, са
своевременно изготвяне на напомнителни писма до разследващите
полицаи от страна на наблюдаващите прокурори, изискване на ДП за
доклад по НПК, както и седмични срещи за обсъждане на възникнали
проблеми в хода на разследването, с цел срочното и законосъобразно
приключване на наказателното производство.

В хода на проверката беше констатирано, че по част от
досъдебните производства наблюдаващите прокурори не са упражнявали
ефективно функцията по ръководство и надзор върху разследването,
което е довело до неоснователна продължителност на наказателното
производство. Този пропуск в прокурорската дейност е бил констатиран
от ИВСС и при предходната комплексна проверка, като е отправена и
препоръка. Такава констатация е направена и от ОП София, при
извършена тематична проверка през 2021г. на досъдебни производства, с
продължителност на разследването над 1 година. Отправени са
конкретни препоръки към административния ръководител и
наблюдаващите прокурори за предприемане на действия за своевременно
приключване на разследването. В края на годината е извършена отново
проверка от ОП София, на тази категория дела и е констатирано, че са
изпълнени препоръките, дадени в предходния доклад, административният
ръководител е създал съответната организация на работа, която е довела до
положителен резултат, постигната е необходимата степен на
взаимодействия между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи, с
цел преодоляване на проблема с ритмичността и срочността на
разследването.
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За проверявания период ДП, по които от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от две години – няма.

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

ДП, при които наблюдаващият прокурор е упражнил правомощието
си по чл. 196, ал. 1, т. 5 от НПК, за 2021 г. -няма за проверявания период;

8. Внесени искания до съда за:

Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.  72,  ал.  1  и чл.  73,  ал.  3
НПК– няма.

Внесени МНО през 2021г.- общо 3, от тях:
МНО „задържане под стража” – общо – 3.
- уважени - 3 бр.
- неуважени – няма.
- подадени протести – няма.
МНО  „домашен арест” общо – няма.

Внесени МНО през 2020г.- общо 1, от тях.
МНО „задържане под стража” – 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

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

няма за проверявания период.

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

2021 г. - 1 бр., за 2020 г. – 1 бр. /
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10. ИНФОРМАЦИЯ относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

В хода на проверката беше предоставена справка от РП Пирдоп, от която е
видно, че за целия проверяван период няма произнасяния на прокурори извън
сроковете по чл. 242, ал. 4 и ал. 5 от НПК.

Съгласно предоставената от РП Пирдоп справка към 31.05.2022 г.
прокурорите в РП Пирдоп наблюдават общо 69 досъдебни производства и 29
преписки.

От тях по прокурори, както следва:

Александър Александров - 26 ДП и 10 преписки;
Иван Иванов - 22 ДП и 9 преписки;
Минчо Минчев - 21 ДП и 10 преписки;

От тях, при прокурор за решаване са общо 7  ДП и 38  преписки, както
следва:

Александър Александров - няма ДП и 14 преписки;
Иван Иванов - 1 ДП и  9 преписки;
Минчо Минчев - 6 ДП и 15 преписки;

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

ДП № 157/2021 г. по описа на РУ Пирдоп,  пр. пр. № 540/2021 г. по описа
на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван Иванов. Досъдебното
производство е започнало на 23.09.2021 г., с извършен оглед на
местопроизшествие, за престъпление по чл. 354а, ал. 3 НК. Срокът на разследване
е удължаван с по два месеца, последно, считано от 24.03.2022 г. Делото е
постъпило в прокуратурата на 26.05.2022 г., с мнение за прекратяване и на същата
дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 90/2022 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Иван Иванов. Преписката е образувана на 21.02.2022 г., по постъпили в РП
Пирдоп материали от РУ Пирдоп и с протокол за избор от същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.02.2022 г. е
възложено на РУ Пирдоп извършване на проверка, с дадени указания и срок от 30
дни. Срокът на проверката е удължен от наблюдаващия прокурор с още 30 дни,
считано от 22.03.2022 г. С писмо от 03.05.2022 г. срокът на проверката е удължен
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с още 30 дни, считано от 22.04.2022 г. от административния ръководител.
Преписката е постъпила в прокуратурата на 26.05.2022 г. с писмо, в което е
посочено, че част от дадените от прокурора указания са изпълнени, но поради
правната и фактическа сложност на случая не са изпълнени всички нужни
действия, необходими за изясняването му.

Пр. пр. № 85/2022 г. по описа на РП Пирдоп,  наблюдаващ прокурор
Иван Иванов. Преписката е образувана на 21.02.2022 г., по постъпили материали
в РП Пирдоп от РУ Пирдоп и с протокол за избор от същата дата е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.02.2022 г. е възложено на РУ
Пирдоп извършване на проверка, с дадени указания и срок от 30 дни. Срокът на
проверката е удължен от наблюдаващия прокурор с още 30 дни, считано от
22.03.2022 г. С писмо от 03.05.2022 г. срокът на проверката е удължен с още 30
дни, считано от 22.04.2022 г. от административния ръководител. Преписката е
постъпила в прокуратурата на 26.05.2022 г. с писмо, в което е посочено, че част
от дадените от прокурора указания са изпълнени, но поради правната и
фактическа сложност на случая не са изпълнени всички нужни действия,
необходими за изясняването му.

Пр. пр. № 295/2022 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Иван Иванов. Преписката е образувана на 25.05.2022 г. по постъпила преписка от
РУ Пирдоп с извършена проверка и с протокол за избор от същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. №158/2022 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 16.03.2022 г., по
постъпила преписка, по компетентност, от РУ Пирдоп и с протокол за избор от
същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
05.04.2022 г. е възложено на РУ Пирдоп извършване на проверка, с дадени
указания и срок от 20 дни. Срокът на проверката е удължен от наблюдаващия
прокурор  с още 20 дни, считано от 26.04.2022 г. Преписката е постъпила в
прокуратурата на 13.05.2022 г., с извършена проверка и на същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор.

Пр. пр. № 195/2022 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 04.04.2022 г. по
постъпила преписка, по компетентност, от РУ Пирдоп и с протокол за избор от
същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
05.04.2022 г. е възложено на РУ Пирдоп извършване на проверка, с дадени
указания и срок от 30 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата на 12.05.2022
г., с извършена проверка и на същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор.
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Пр. пр. №160/2022 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 16.03.2022 г. по
постъпила преписка, по компетентност, от РУ Пирдоп и с протокол за избор от
същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
07.04.2022 г. е възложено на РУ Пирдоп извършване на проверка, с дадени
указания и срок от 30 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата на 10.05.2022
г., с извършена проверка и на същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор.

Пр. пр. № 146/2022 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 10.03.2022 г. по
постъпила преписка, по компетентност, от РУ Пирдоп и с протокол за избор от
същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
06.04.2022 г. е възложено на РУ Пирдоп извършване на проверка, с дадени
указания и срок от 20 дни. Преписката е постъпила в прокуратурата на 10.05.2022
г., с извършена проверка и на същата дата е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 31.05.2022 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. Разпоредено е също
копие от постановлението, ведно с материалите по преписката, да се изпратят на
РУ Пирдоп за налагане на административно наказание по чл. 218б НК, като за
предприетите мерки да се уведоми РП Пирдоп в 30 дневен срок.

ДП №31/2022 г. по описа на РУ Пирдоп,  пр. пр. №138/2022 г. по описа на
РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Минчо Минчев. Досъдебното производство
е започнало на 05.03.2022 г. за престъпление по чл. 345, ал. 1, пр. 1 НК. Делото е
постъпило в прокуратурата на 26.05.2022 г. с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. С постановление от 31.05.2022 г. делото
е изпратено на разследващия орган, който да изпълни конкретно дадени указания,
в стадия на действия на прокурора по чл. 242, ал. 4 вр. ал.1 НК.

ДП №196 /2021 г. по описа на РУ Пирдоп,  пр. пр. №681/2021 г. по описа
на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Минчо Минчев. Досъдебното
производство е започнало на 29.11.2021 г., като бързо производство, за
престъпление по чл. 343 б ал.1 НК. С постановление от 06.12.2021 г.
наблюдаващият прокурор е разпоредил разследването по бързото производство да
се извърши по общия ред. Срокът на разследване е удължаван, последно с два
месеца, считано от 29.03.2022 г. Делото е постъпило в прокуратурата на
19.05.2022 г., с мнение за прекратяване на наказателното производство. С
постановление от 31.05.2022 г. производството по делото е прекратено на
основание чл. 243 ал.1 т.2 НПК. Разпоредено е копие от постановлението да бъде
изпратено на жалбоподателя, както и на началника на РУ Пирдоп, с оглед
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преценката му за реализиране на административно наказателна отговорност за
извършено нарушение по чл. 150 а, ал.1 от ЗДвП, за което му е бил съставен и
АУАН на 27.11.2021 г.

Пр. пр. №194/2022 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Минчо Минчев. Преписката е образувана на 04.04.2022 г., по постъпила преписка
от РУ Пирдоп и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 11.04.2022 г. е възложено
извършване на проверка на РУ Пирдоп, с дадени указания и срок от 20 дни.
Преписката е постъпила в прокуратурата, с изпълнени указания на 10.05.2022 г. и
на същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
31.05.2022 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 194,
ал.1 НК, като разследването е възложено да се извърши от разследващ полицай
при РУ Пирдоп. С писмо от 31.05.2022 г. е уведомено и пострадалото лице за
образуваното досъдебно производство, в съответствие с чл. 75 ал.2 НПК.

Пр. пр. №291/2022 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Минчо Минчев. Преписката е образувана на 23.05.2022 г., по постъпила жалба в
РП Пирдоп, относно самоуправни действия и възпрепятстван достъп до семейно
жилище и с протокол от същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С постановление от 31.05.2022 г. е възложено на РУ Пирдоп извършване на
проверка, с дадени конкретни указания и срок от 1 месец.

Всички преписки и досъдебни производства, намиращи се за решаване при
прокурорите, към момента на проверката, са в едномесечен срок за произнасяне.

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

 1. Наказателно-съдебен надзор

През 2021 г. е внесен в съда 1 обвинителен акт, по образувано ДП в
предходни години.

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 1.
- Осъдителни присъди по общия ред – 1.
- Оправдателни присъди по общия ред – няма.
- Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл. 371 и сл. от

НПК/ - няма.
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- 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 67,
всички одобрени.

През 2020 г. няма внесени в съда обвинителни акта.
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 2. От тях :
- Осъдителни присъди по общия ред – 1, която е протестирана и протеста

е уважен.
- 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/ - няма.
- 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 39,

всички одобрени.

Беше изискано единственото досъдебното производство, внесено с
обвинителен акт през проверявания период:

ПД № 1/2021  г.,  ДП № 10/2019  г.  по описа на РУ Пирдоп,  пр.  пр.№
44/2019 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Александър
Александров. Досъдебното производство е започнало като бързо полицейско
производство на 28.01.2018 г. срещу едно лице за престъпление по чл. 343 в,
ал. 2 НК. Делото е постъпило в прокуратурата на 05.02.2019 г., с мнение за съд.
С постановление от 08.02.2019 г. на наблюдаващия прокурор е разпоредено
разследването да се извърши по общия ред. Делото е постъпило в
прокуратурата на 28.05.2021 г., с мнение за съд.. Изготвен е обвинителен акт,
деловодно обработен с дата 31.05.2021 г., срещу едно лице за престъпление по
чл. 343в, ал. 2 НК , който е внесен в съда с писмо от 31.05.2021 г.,  с деловодна
обработка. С протоколно определение № 55/11.11.2021 г. по НОХД №
145/2021 г. РС Пирдоп е одобрил постигнато споразумение, с което
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обвиняемия се признава за виновен и му е наложено наказание ЛС за срок от 7
месеца и глоба в размер на 250 лева.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл. 381 НПК/, през 2021г. - общо 68. Разгледани от съда -67,
неодобрени от съда - няма.

ВНЕСЕНИ в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство/чл. 381 НПК/, през 2020г. – общо 37, Разгледани от съда 39,
всички одобрени от съда.

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

Споразумение № 31/2021 г., БП № 72/21 г. по описа на РУ Пирдоп, пр.
пр. № 240/2021 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван
Иванов. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 09.06.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 10.06.2021 г.,
деловодно обработено, между обвиняемия и прокуратурата, за извършено
престъпление по  чл. 197, т. 2, вр. чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 НК, което е внесено в
съда, с писмо от 10.06.2021 г. деловодно обработено. С протоколно
определение № 31/17.06.2021 г. по НОХД № 160/2021г., съдът е одобрил
споразумението.

Споразумение № 60/2021 г., ДП № 175/21 г. по описа на РУ Пирдоп,
пр. пр. № 600/2021 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван
Иванов. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено разследване
на 02.12.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 03.12.2021 г.,
деловодно обработено, между обвиняемия и прокуратурата, за извършено
престъпление по  чл. 343б, ал.1 НК, което е внесено в съда, с писмо от същата
дата, деловодно обработено. С протоколно определение № 61 от 14.12.2021 г.
по НОХД № 306/2021г.,  съдът е одобрил споразумението.

Споразумение 29/2021 г., БП № 90/21 г. по описа на РУ Пирдоп, пр.
пр. № 276/2021 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Делото е постъпило в прокуратурата, след
приключено разследване на 08.06.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е
разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от
08.06.2021 г., деловодно обработено, между обвиняемия и прокуратурата за
извършено престъпление по  чл. 343б, ал. 1 НК, което е внесено в съда, с писмо
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от същата дата, деловодно обработено. С протоколно определение № 30 от
17.06.2021 г. по НОХД № 155/2021г.,  съдът е одобрил споразумението.

Споразумение № 55/2021 г., ДП № 185/21 г. по описа на РУ Пирдоп,
пр. пр. № 623/2021 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Минчо Минчев. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 11.11.2021 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 11.11.2021 г.,
деловодно обработено, между обвиняемия и прокуратурата, за извършено
престъпление по  чл. 281, ал. 2, т. 1, пр.1 и т. 5, вр. ал. 1 НК, което е внесено в
съда, с писмо от същата дата, деловодно обработено. С протоколно
определение № 62 от 16.12.2021 г. по НОХД № 262/2021г.,  съдът е одобрил
споразумението.

Споразумение № 24/2020 г., ДП № 148/20 г. по описа на РУ Пирдоп,
пр. пр. № 386/2020 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Делото е постъпило в прокуратурата, след
приключено разследване на 03.09.2020 г., с мнение за съд. Изготвено е
споразумение от 10.09.2020 г., деловодно обработено, между обвиняемия и
прокуратурата, за извършено престъпление по  чл. 343б, ал. 1 НК, което е
внесено в съда, с писмо от същата дата, деловодно обработено. С протоколно
определение № 78 от 11.09.2020 г. по НОХД № 142/2020г.,  съдът е одобрил
споразумението.

Споразумение № 30/2020 г., БП № 187/20 г. по описа на РУ Пирдоп,
пр. пр. № 504/2020 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Минчо Минчев. Делото е постъпило в прокуратурата, след приключено
разследване на 27.10.2020 г., с мнение за съд и на същата дата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 29.10.2020 г.,
деловодно обработено, между обвиняемия и прокуратурата, за извършено
престъпление по  чл. 343б, ал. 1 НК, което е внесено в съда, с писмо от същата
дата, деловодно обработено. С протоколно определение № 82 от 10.11.2020 г.
по НОХД № 174/2020г.,  съдът е одобрил споразумението.

Бяха проверени още:

- Споразумение 3/2020 г., БП № 1/20 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 5/2020 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван
Иванов;
- Споразумение 14/2020 г., БП № 132/19 г. по описа на РУ Пирдоп, пр.
пр. № 463/2019 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван
Иванов;
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- Споразумение 29/2020 г., БП № 186/20 г. по описа на РУ Пирдоп, пр.
пр. № 503/2020 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров;
- Споразумение 57/2021 г., ДП № 180/21 г. по описа на РУ Пирдоп, пр.
пр. № 611/2021 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров

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 20. Решени от
съда – 18, всички уважени.

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 10. Решени от
съда –10, всички уважени.

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:

Чл.78а № 20/2021 г., ДП № 58/2021 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 178/21 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Минчо
Минчев. Делото е постъпило в прокуратурата на 29.11.2021 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление 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.1  НК, деловодно обработено с дата 30.11.2021 г. На същата дата
постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено. С Решение
№ 11/03.02.2022 г. по АНД № 300/2021 г. РС Пирдоп е признал за виновен
обвиняемия и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000
лв. Решението е влязло в сила на 19.02.2022 г.

Чл.78а № 14/2021 г., ДП № 109/2021 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 348/21 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Александър
Александров. Делото е постъпило в прокуратурата на 17.08.2021 г., с мнение
за съд и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.  Изготвено
е  постановление по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване
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от наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл.
343в, ал. 3, вр. ал. 1  НК, деловодно обработено с дата 08.09.2021 г. На същата
дата постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено. С
Решение № 71/06.10.2021 г. по АНД № 209/2021 г. РС Пирдоп е признал за
виновен обвиняемия и му е наложил административно наказание глоба в
размер на 1000 лв. Решението е влязло в сила на 21.10.2021 г.

Чл.78а № 16/2021 г., ДП № 88/2021 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 277/21 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван Иванов.
Делото е постъпило в прокуратурата на 09.09.2021 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване
от наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл.
354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1  НК, деловодно обработено с дата 15.09.2021 г. На
същата дата постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено.
С Решение № 77/19.10.2021 г. по АНД № 218/2021 г. РС Пирдоп е признал за
виновен обвиняемия и му е наложил административно наказание глоба в
размер на 600 лв. Решението е влязло в сила на 05.11.2021 г.

Чл.78а № 10/2020 г., ДП № 83/2020 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 100/20 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Минчо
Минчев. Делото е постъпило в прокуратурата на 14.09.2020 г., с мнение за съд
и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване
от наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл.
345, ал. 2  НК, деловодно обработено с дата 21.09.2020 г. На същата дата
постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено. С Решение
№ 176/21.10.2020 г. по АНД № 155/2020 г. РС Пирдоп е признал за виновен
обвиняемия и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000
лв. Решението е влязло в сила на 06.11.2020 г.

Чл.78а № 5/2020 г., БП № 115/2020 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 280/20 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван Иванов.
Делото е постъпило в прокуратурата на 25.06.2020 г., с мнение за съд и на
същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор. Изготвено е
постановление по реда на чл. 375 НПК, с което е предложено освобождаване
от наказателна отговорност на едно лице за извършено престъпление по чл.
345, ал. 2, вр. ал.1  НК, деловодно обработено с дата 26.06.2020 г. На същата
дата постановлението е внесено в съда с писмо, деловодно обработено. С
Решение № 68/29.07.2020 г. по АНД № 101/2020 г. РС Пирдоп е признал за
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виновен обвиняемия и му е наложил административно наказание глоба в
размер на 1000 лв. Решението е влязло в сила на 14.08.2020 г.

Бяха проверени още:

- Чл.78а № 10/2021 г., ДП № 118/2021 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 386/21 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Минчо Минчев;

- Чл.78а № 17/2021 г., ДП № 66/2021 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 209/21 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Иван Иванов;

- Чл.78а № 8/2020 г., ДП № 129/2020 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 319/20 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Александър
Александров;

- Чл.78а № 7/2020 г., ДП № 130/2020 г. по описа на РУ Пирдоп, пр. пр.
№ 320/20 г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор Минчо Минчев.

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се установи, че
произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.

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

В прокуратурата се водят Книга за обвинителните актове и
споразуменията и Книга 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 предоставената от РП Пирдоп статистика е видно, че през
проверявания период от общо внесените от прокуратурата 136 акта, нито
един  не е върнат от. От тази статистика и проверката на конкретни дела,
може да се направи извод за добра работа на прокурорите по наказателно-
съдебния надзор.

УЧАСТИЕ в съдебни заседания по наказателни дела през проверявания
период:

- общо участие на прокурори – за 2021 г. - 104 /за 2020 г. – 59/;
- средномесечна натовареност на прокурор за 2021 г.  - 2,92 /за 2020 г.  -

1.64/;
- чл. 144, ал. 2 от ЗСВ – за 2021 г. – няма, за 2020 г. – 3 бр.
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- отлагане на заседания поради неявяване на прокурор – за проверявания
период няма;

2.Организация по изпълнение на наказанията

През 2021г. са приведени в изпълнение 55 присъди. Неприведени
присъди в срок -1, отлагания на изпълнението на наказанието - няма.

През 2020г. са приведени в изпълнение 34 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 № Р 14/2020 г. С протоколно определение № 60 от
22.07.2020 г. по НОХД № 114/2020 г. РС Пирдоп е одобрил споразумение, с
което на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет
месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим. С акта на съда е
приспаднато, на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1 НК времето, през което
подсъдимият е бил задържан за 24 часа на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ЗДМВР.
Присъдата е получена за изпълнение в РП Пирдоп на 22.07.2020 г. и на същата
дата, с протокол за случаен избор, е  разпределено на прокурор Минчо
Минчев. С писмо от 22.07.2020 г. определението е изпратено на началника на
ОЗ „Охрана“ София област. С писмо от същата дата наблюдаващият прокурор
е изготвил и предложение до директора на ОДМВР София за налагане на ПАМ
- забрана за напускане на страната. На 29.07.2020 г. е постъпило писмо в РП
Пирдоп, от началника на ОЗ „Охрана“ София област, с което съобщава, че
лицето е предадено на началника на Затвора в София, като е задържано на
29.07.2020 г. С писмо, постъпило в прокуратурата на 05.08.2020 г.,  началникът
на Затвора София е уведомил РП Пирдоп, че е получено и приведено в
изпълнение протоколното определение, като се зачита начало на наказанието
от 29.07.2020 г. и предварителен арест от 29.05.2019 г. С писмо от 05.08.2020 г.
РП Пирдоп е уведомила РС Пирдоп за началото на изтърпяване на
наказанието. С писмо, постъпило в прокуратурата на 18.08.2020 г., началникът
на ОДМВР София е уведомил, че на лицето е наложена мярка по чл. 75, т. 3 по
ЗБЛД. С писмо, постъпило в прокуратурата на 07.01.2021 г,. началникът на
Затвора София е уведомил, че лицето е изтърпяло наказанието за периода от
29.07.2020 г. до 28.12.2020 г., като е зачетен предварителен арест 29.05.2019 г.
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и лицето е освободено на 23.12.2020 г.  С писмо от 07.01.2021 г. РП Пирдоп е
уведомила РС Пирдоп за изтърпяното наказание. С писмо от 07.01.2021 г.
наблюдаващият прокурор е уведомил директора на ОДМВР София за
отпадналата необходимост от наложената мярка по чл. 75, т. 3 от ЗБЛД. С
писмо, постъпило в прокуратурата на 04.02.2021 г. директора на ОДМВР
София е уведомил прокуратурата, че е отменена наложената ПАМ.

Присъдна преписка № Р 17/2021 г. С протоколно определение № 20 от
22.04.2021 г. по НОХД № 106/2021 г. РС Пирдоп е одобрил споразумение, с
което на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от
осем месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим. Присъдата е
получена за изпълнение в РП Пирдоп на 23.04.2021 г. и на същата дата с
протокол за случаен избор е  разпределено на прокурор Александър
Александров. С писмо от 23.04.2021 г. определението е изпратено на
началника на ОЗ „Охрана“ София област, като е посочено, че от така
определеното общо наказание ЛС, на основание чл. 59, ал. 1 НК е приспаднато
времето, през което обвиняемият е бил задържан по чл. 72, ал. 1, т. 1 ЗМВР на
15.03.2021 г. за срок от 24 часа. На 23.04.2021 г. наблюдаващият прокурор е
изготвил и предложение до директора на ОДМВР София за налагане на ПАМ -
забрана за напускане на страната. На 05.05.2021 г. е постъпило писмо в РП
Пирдоп, от началника на ОЗ „Охрана“ София област, с което съобщава, че
лицето е предадено на началника на Затвора София. С писмо, постъпило в
прокуратурата на 14.05.2021 г. началникът на Затвора София е уведомил РП
Пирдоп, че е получено и приведено в изпълнение протоколното определение,
като се зачита начало на наказанието от 05.05.2021 г. и предварителен арест от
15.03.2021 г. С писмо от 14.05.2021 г. РП Пирдоп е уведомила РС Пирдоп за
началото на наказанието. С писмо, постъпило в прокуратурата на 26.05.2021 г.
началникът на ОДМВР София е уведомил прокуратурата, че на лицето е
наложена мярка по чл. 75, т. 3 по ЗБЛД. С писмо, постъпило в прокуратурата
на 14.12.2021 г., началникът на Затвора София е уведомил, че лицето е
изтърпяло наказанието за периода от 05.05.2021 г. до 08.12.2021 г., като е
зачетен предварителен арест 15.03.2021 г. и лицето е освободено на 08.12.2021
г. С писмо от 14.12.2021 г. РП Пирдоп е уведомила РС Пирдоп за изтърпяното
наказание. С писмо от 14.12.2021 г. наблюдаващият прокурор е уведомил
директора на ОДМВР София за отпадналата необходимост от наложената
мярка по чл. 75, т. 3 от ЗБЛД. С писмо, постъпило в прокуратурата на
28.01.2022 г., директора на ОДМВР София е уведомил прокуратурата, че е
отменена наложената ПАМ.
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Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично, в отделни присъдни преписки. От проверката се установи, че
след получаване на актовете на съда в РП Пирдоп, същите своевременно се
изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява първоинстанционния
съд за началото и края на изтърпяване на наказанието. На получените по
пощата входящи документи по преписките, се прилагат пликовете с
пощенското клеймо.

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

3.Гражданско-съдебен надзор:
граждански дела с участие на прокурор през 2021г. - общо 5.
- 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

проверявания период няма
-извършени проверки от прокурора, възложени от горестоящите

прокуратури – за проверявания период няма

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.- 158 / за 2020г.
– 105/

От тях :
-образувани по инициатива на прокурора – общ брой за 2021г. – 158

/за 2020г. – 105/;
-образувани по искане на граждани и организации за проверявания

период няма

5.2. Решени преписки 2021 г.– 157, за 2020г.– 105.
- подадени протести за проверявания период няма.
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6. Останали нерешени преписки за 2021г.- 1, за 2020г. -няма

 На случаен принцип бе извършена проверка на:

Пр. пр. № 536/2021г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 23.09.2021 г., по
постъпили в РП Пирдоп материали – протокол и решения от проведено
заседание на Общински съвет Челопеч от 27.08.2021 г. С протокол за избор от
същата дата е разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от
24.09.2021 г. преписката е прекратена, тъй като не е установена необходимост
от намеса на прокуратурата по реда на ЗСВ или АПК.

Пр. пр. № 432/2021г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Иван Иванов. Преписката е образувана на 12.08.2021 г., по постъпили в РП
Пирдоп материали от Общински съвет Копривщица - протокол от проведено
заседание на Общински съвет на 06.08.2021 г., ведно с всички относими
документи и с протокол за избор от същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.08.2021 г. преписката е
прекратена, тъй като не е установена необходимост от намеса на прокуратурата
по реда на ЗСВ или АПК.

Пр. пр. № 473/2021г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Минчо Минчев. Преписката е образувана на 25.08.2021 г., по постъпили в РП
Пирдоп материали от Общински съвет Антон - протокол и решения от
проведено заседание на 12.08.2021 г. и с протокол за избор от  същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 26.08.2021 г.
преписката е прекратена, тъй като не е установена необходимост от намеса на
прокуратурата по реда на ЗСВ или АПК.

Пр. пр. № 526/2020г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 05.11.2020 г., по
постъпили в РП Пирдоп материали от проведено заседание на Общински съвет
Пирдоп  от 29.10.2020 г. и  с протокол за избор от същата дата е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 06.11.2020 г. преписката е
прекратена, тъй като не е установена необходимост от намеса на прокуратурата
по реда на ЗСВ или АПК.

Пр. пр. № 537/2021г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 23.09.2021 г., по
постъпили в РП Пирдоп материали от Общински съвет Чавдар - протокол от
проведено заседание на Общински съвет, проведено на 26.08.2021 г., ведно с
всички относими документи и с протокол за избор от  същата дата е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 24.09.2021 г.
преписката е прекратена, тъй като не е установена необходимост от намеса на
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прокуратурата по реда на ЗСВ или АПК.
Пр. пр. № 531/2020г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор

Минчо Минчев. Преписката е образувана на 06.11.2020 г., по постъпили в РП
Пирдоп материали от Общински съвет Златица - протокол от проведено
заседание на Общински съвет на 29.10.2020 г., ведно с всички относими
документи и с протокол за избор от  същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С резолюция от 09.11.2020 г. преписката е
прекратена, тъй като не е установена необходимост от намеса на прокуратурата
по реда на ЗСВ или АПК.

Пр. пр. № 557/2020г. по описа на РП Пирдоп, наблюдаващ прокурор
Александър Александров. Преписката е образувана на 26.11.2020 г., по
постъпили в РП Пирдоп материали от проведено заседание на Общински съвет
Мирково  от 28.10.2020 г. и  с протокол за избор от същата дата е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С резолюция от 26.11.2020 г. преписката е
прекратена, тъй като не е установена необходимост от намеса на прокуратурата
по реда на ЗСВ или АПК.

Преписките, заведени в РП Пирдоп 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. Изпълнена е препоръката,
дадена от ИВСС при предходната комплексна проверка.

Въз основа на извършената проверка от ИВСС се налагат следните

ИЗВОДИ:

Деловодните книги, регистри и дневници в Районна прокуратура
Пирдоп, са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните
указания на Върховна касационна прокуратура.
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Изходящите документи /постановления и писма/ са деловодно
обработени, съобразно Инструкцията за деловодната дейност и
документооборота в ПРБ.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа на
случайното разпределение. Действащата заповед на административния
ръководител е в съответствие с Правилата за приложение на
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на
„случайния подбор“ в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-41/ 14.10.2015 г.,
изм. със Заповед № РД-02-6/06.04.2016 г. на главния прокурор на РБ /отм./ и
Заповед № РД-02-23/ 13.09.2021 г. на главния прокурор.

Установи се, че в РП Пирдоп 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.

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 проверката на конкретните преписки се констатира, че
административния ръководител удължава срока по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ на
възложените проверки с писмо, а не с писмена резолюция, съобразно т. IV. 9.1
от Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, утвърдено със Заповед
№ РД-02-30/01.11.2016 г. на главния прокурор. След проведен разговор, този
пропуск беше реално отстранен, още в хода на комплексната проверка. На
проверяващия екип беше предоставена резолюция от 09.05.2022г., с която
административният ръководител е удължил срока на възложената лична
проверка по пр. пр. № 598/2021г., с 30 дни, считано от 10.05.2022г.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
прокурорите са разпореждали препис да се изпраща на жалбоподателите,
като е указван реда и начина на обжалване. Преписи от постановленията се
изпращат своевременно, преимуществено на следващия ден, с обикновена
поща, чрез Български пощи, за което се води куриерски дневник, в който се
отразява датата на изпращане, номер на прокурорската преписка и подпис на
длъжностното лице, приело пратката. Име на адресат не се посочва. В
случай, че по една и съща прокурорска преписка има двама адресати, номера
на преписката се посочва два пъти в куриерския дневник. В хода на проверката
беше обърнато внимание на съдебните деловодители, че за по - голяма



42

прецизност е необходимо в куриерския дневник, освен номер на прокурорска
преписка да се отразява и името на адресата.

Постъпилите жалби срещу постановленията за отказ от образуване на
досъдебно производство се администрират своевременно и се изпращат по
компетентност на горестоящата прокуратура. При отмяна на
постановленията своевременно се изпълняват указанията, дадени от ОП
София.

Материалите по преписките не се подреждат хронологично, не се
подшиват.

От проверката се установява, че по всички спрени дела, водени срещу
известен извършител наблюдаващите прокурори са осъществявали
необходимия контрол. Не във всички постановления за спиране се съдържат
указания към органите на полицията периодично да докладват резултатите
от проведените ОИМ, но по всички проверени дела се съдържат  писма, с
които наблюдаващите прокурори са изисквали справки за резултати от
издирването и е предоставяна  такава информация.  Лицата, поради чието
отсъствие са били спрени делата,  са били обявени за издирване.

След спиране на наказателното производство срещу неизвестен
извършител се констатира, че наблюдаващите прокурори не са продължили
да упражняват ръководство и надзор върху тях. По всички проверени дела, в
постановленията за спиране няма разпореждане за предоставяне на
информация /с изключение на прокурор Александър Александров/, съответно не
е получавана такава за резултатите от проведените ОИМ. След разговор с
административния ръководител, същият издаде незабавно Заповед №
63/30.05.2022 г. с която е разпоредено по стриктно наблюдение на спрените
досъдебни производства на основание чл. 244 ал.1 т.2 НПК, по които не е
бил установен извършител на престъплението, чрез контролиране на
оперативно издирвателните органи, в насока проследяване резултатите
от предприетите действия и постигнатите резултати по ОИМ и
уведомяването на РП Пирдоп в 4 м. срок от спиране на досъдебното
производство. За целта е определен служител от РП Пирдоп, който да
следи за срока по тази категория дела и своевременно да изготвя списък на
ДП, по които следва да бъде изисквана информация от РУ Пирдоп. По
наблюдателните материали се съдържа план, който се изготвя при
образуване на досъдебното производство. Бланката съдържа номер на
досъдебно производство и номер на прокурорска преписка, името на
разследващия полицай, дата на образуване и приключване на досъдебното
производство, исканията и сроковете за разследване, доклад преди повдигане
на обвинение и доклад преди предявяване на материалите по делото.
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Установи се редовно отразяване на докладите по чл. 219, ал.1 НПК.

Не се установи провеждане на доклад по чл. 226, ал. 1 НПК. След
разговор с административния ръководител същият издаде Заповед №
64/31.05.2022г., с която е разпоредено на наблюдаващите прокурори по
стриктно наблюдение на досъдебните производства на производство при
разследващите полицаи и съгласно разпоредбата на чл. 226 НПК за доклад
на досъдебните производства за проверка дали разследването е проведено
законосъобразно, всестранно, обективно и пълно, което следва да бъде
отразявано с дата на извършения доклад в плана при образуване на
досъдебното производство.

Съгласно предоставената информация от РП Пирдоп причините за
продължителността на разследването по някои досъдебни производства
е фактическа и правна сложност на разследването, а по други не добре
планирана ритмичност по разследването от страна на разследващите
полицаи.

 Предприетите мерки, посочени в предоставената справка, са
своевременно изготвяне на напомнителни писма до разследващите
полицаи от страна на наблюдаващите прокурори, изискване на ДП за
доклад по НПК, както и седмични срещи за обсъждане на възникнали
проблеми в хода на разследването, с цел срочното и законосъобразно
приключване на наказателното производство.

В хода на проверката беше констатирано, че по част от
досъдебните производства наблюдаващите прокурори не са упражнявали
ефективно функцията по ръководство и надзор върху разследването,
което е довело до неоснователна продължителност на наказателното
производство. Този пропуск в прокурорската дейност е бил констатиран
от ИВСС и при предходната комплексна проверка, като е отправена и
препоръка. Такава констатация е направена и от ОП София, при
извършена тематична проверка през 2021г. на досъдебни производства, с
продължителност на разследването над 1 година. Отправени са
конкретни препоръки към административния ръководител и
наблюдаващите прокурори за предприемане на действия за своевременно
приключване на разследването. В края на годината е извършена отново
проверка от ОП София, на тази категория дела и е констатирано, че са
изпълнени препоръките, дадени в предходния доклад, административният
ръководител е създал съответната организация на работа, която е довела до
положителен резултат, постигната е необходимата степен на
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взаимодействия между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи, с
цел преодоляване на проблема с ритмичността и срочността на
разследването.

При проверка на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
и постановление с предложение по реда на чл. 375 от НПК се установи, че
произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.

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

От предоставената от РП Пирдоп статистика е видно, че през
проверявания период от общо внесените от прокуратурата 136 акта, нито
един  не е върнат от. От тази статистика и проверката на конкретни дела,
може да се направи извод за добра работа на прокурорите по наказателно-
съдебния надзор.

Материалите, касаещи изпълнението на наказанията, се подреждат
хронологично, в отделни присъдни преписки. От проверката се установи, че
след получаване на актовете на съда в РП Пирдоп, същите своевременно се
изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява първоинстанционния
съд за началото и края на изтърпяване на наказанието. На получените по
пощата входящи документи по преписките, се прилагат пликовете с
пощенското клеймо.

Преписките, заведени в РП Пирдоп 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 част от констатираните тогава
пропуски, реално не са отстранени и към настоящия момент. В хода на
проверката административният ръководител предприе незабавно
организационни мерки, като издаде конкретни заповеди.
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Предвид обстятелството, че с Решение на Пленума на ВСС по
Протокол  № 7 от заседание на ВСС, проведено на 17.02.2022г., считано от
01.06.2022г. са определени нови съдебни райони на районните прокуратури с
териториални отделения, като към РП Елин Пелин е разкрито ТО в гр.
Пирдоп, проверяващият екип счита на този етап да не отправя конкретни
препоръки. От една страна, за по - голямата част от пропуските вече са
давани препоръки, а от друга страна, в хода на проверката, са предприети
необходимите организационни мерки.

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

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на
Районна прокуратура Елин Пелин, който да запознае прокурорите от РП Елин
Пелин, ТО Пирдоп 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.

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